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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2012 
Processo SUSEP Nº 15414.003754/2012-79 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

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

Superintendente da Susep, contida no Processo SUSEP º 15414.003721/2012-29, 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; o Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010,  

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 POR ITEM 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: CONFORME ITEM 2 DESTE EDITAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 173039 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/11/2012 às 11:00hs 

 

1. DO OBJETO 

 Aquisição de 250 (duzentos e cinqüenta) Microcomputadores (DESKTOP) completos com 
Monitor, sistema operacional Microsoft Windows 7 professional 64/32 bits em português (do 
Brasil); incluindo garantia de 36 (Trinta e seis) meses, bem como a prestação de assistência 
técnica ON SITE pelo mesmo prazo, para uso no âmbito da Sede da Superintendência de 
Seguros Privados, conforme as especificações constantes do Termo de Referência em anexo.  
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2. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

 

 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 

MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) 
completo com Monitor, sistema 
operacional Microsoft Windows 7 
professional 64/32 bits em 
português (do Brasil);  incluindo 
garantia de 36 (Trinta e seis) 
meses, bem como a prestação de 
assistência técnica ON SITE pelo 
mesmo prazo, para uso no âmbito 
da Sede da Superintendência de 
Seguros Privados; 

250 R$ 3.955,83 R$ 988.957,50 

 
2.1 No preenchimento da planilha de custos, os licitantes deverão observar o critério de 

aceitabilidade do item. 

3. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
3.1 Fazem parte deste Edital: 

� Termo de Referência 

� Proposta Comercial 

� Minuta de Contrato 
 

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

 
4.1 Não será admitida a desistência de proposta ou de lance após o início da fase de lances. 

4.2 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. 

 
4.3 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. 

 

5. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

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

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



3 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

6.2 Será assegurada preferência na contratação nos termos do Decreto nº 7.174/2010, desde que a 
empresa declare em campo próprio do sistema esta condição e demonstre o atendimento ao 
disposto no art. 7º daquele Decreto. 

6.3 Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades: 

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

b) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  

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

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

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

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

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PLANILHA DE CUSTOS 

 

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

7.2 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. 

7.3 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. 

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

a) em original; 

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

c) publicação em órgão de imprensa. 

7.5 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. 

7.6 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. 

7.7 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento da proposta com o Valor Total por Item, em campo próprio 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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7.8 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, também em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital. 

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

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

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

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

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

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

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

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

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

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

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

j) estudos setoriais; 

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

l) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

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

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

 

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 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. 

8.3 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do pregão, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos praticados. 
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8.4 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

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

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

8.7 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar a proposta comercial 
devidamente preenchida e adequada ao valor do último lance junto com a documentação de 
habilitação solicitada 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. 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 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. 

9.2 A Susep poderá realizar vistoria nas dependências da licitante vencedora a fim de apurar a 
exeqüibilidade da proposta. 

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

9.4 Quando solicitado pelo pregoeiro, o licitante detentor da melhor proposta, e que tiver sido 
considerado aceito, será convocado a enviar, 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 – Centro, Rio de Janeiro, RJ 

Processo SUSEP nº 15414.003754/2012-79 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 

9.5 Relativamente à qualificação técnica do licitante, quando solicitados, deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos: 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, mediante a 
apresentação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional 
expedido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
LICITANTE tenha executado fornecimento equivalente ou similar, em conformidade com as 
características técnicas do objeto. 

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

9.7 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. 

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

9.9 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). 

9.10 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. 

9.11 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). 

 

10. DOS RECURSOS 
 

10.1 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. 

10.2 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.  

10.3 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.  

10.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
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10.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

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

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

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

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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 multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

11.4 Será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos de sanção 
administrativa.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

12.3 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. 

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

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

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

12.7 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. 
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12.8 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. 

12.9 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. 

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

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

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

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

 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2012. 
 
 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 
Pregoeiro 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(papel timbrado da empresa) 

 
1 - QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
 
Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço Comercial: 

Representante Legal Qualificado: 

Telefone/Fax: Endereço Eletrônico: 

Dados Bancários (para emissão de nota de empenho): 
 
2 - PREÇOS E CONDIÇÕES  
 

Item Descrição 
(Marca/Modelo/Fabricante) 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1  250   

 
 
 



 1

 

 
 

 

 Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
Diretoria de Administração - DIRAD 
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGE TI 
Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da  Informação - COSUP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

SETEMBRO-OUTUBRO/2012 

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO DE DESKTOP 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

 

 

COORDENAÇÃO DE SUPORTE  

OPERACIONAL DE TECNOLOGIA 

INFORMAÇÃO  



 2

 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

 1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto  a aquisição de 250 

(duzentos e cinqüenta) Microcomputadores (DESKTOP)  completos com Monitor,  

sistema operacional Microsoft Windows 7 professional 64/32 bits em port uguês (do 

Brasil) ; incluindo garantia  de 36 (Trinta e seis) meses, bem como a prestação de 

assistência técnica ON SITE  pelo mesmo prazo, para uso no âmbito da Sede da 

Superintendência de Seguros Privados, conforme os itens indicados abaixo: 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

 2.1) DA RELAÇÃO DEMANDA X NECESSIDADE 

 

Bens que compõem a Solução QUANTIDADE 

MICROCOMPUTADOR (DESKTOP)  completo 

com Monitor,  sistema operacional Microsoft 

Windows 7 professional 64/32 bits em 

português (do Brasil) ;  incluindo garantia  de 36 

(Trinta e seis) meses, bem como a prestação de 

assistência técnica ON SITE  pelo mesmo 

prazo, para uso no âmbito da Sede da 

Superintendência de Seguros Privados; 

 

250 
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 2.2) DA MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

  A aquisições propostas pretendem suprir as necessidades da Susep com um 

conjunto de bens de Tecnologia da Informação (hardwares) definidos no objeto deste 

Documento de Oficialização de Demanda  com a finalidade de assegurar a aquisição 

de novos equipamentos (microcomputadores e notebooks), pois o parque computacional, 

atualmente, revela equipamentos com período de garantia expirado, obsoletos e/ou 

desgastados naturalmente pelo uso, com problemas de desempenho ou disponibilidade 

de componentes de hardware, assim como a atualização dos softwares envelhecidos 

(obsoletos) que são atualmente utilizados na Autarquia. 

  Adicionalmente, a aquisição promoverá uma atualização tecnológica dos 

equipamentos e a expansão do parque computacional.  Não obstante, há, ainda, a 

eclosão de uma nova demanda por mais equipamentos, em virtude da convocação de 

novos servidores através de concurso público realizado, anteriormente, implicando na 

elevação do número de usuários de informática na Susep. 

  Destarte, este processo de expansão do parque computacional fez surgir um 

significativo aumento nas demandas de serviços da equipe de suporte técnico, pela 

grande disponibilidade de equipamentos, e por conseqüência, pelo grande número de 

usuários (consumidores/clientes).  Assim, em função dessa complexidade e para garantir 

o nível de padrão de desempenho adequado da equipe, faz-se necessário dispormos de 

um parque computacional com cobertura integral de garantia e assistência técnica, 

auxiliando e amparando a equipe de Suporte Técnico na prestação de serviços de 

informática sob sua responsabilidade. 

  A ausência de um parque computacional renovado causará sérios 

transtornos para o desenvolvimento nas atividades administrativas, finalística ou não, tais 

como: a perda de produtividade, perda de informações ou até mesmo, num caso mais 

crítico, a interrupção na prestação de serviços.  Deste modo, a aquisição de novos 

equipamentos, garantirá o desempenho operacional e a manutenção dos Níveis 

Mínimos de Serviço .  
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  Por tudo que foi dito até o momento, revela-se, oportunamente, que a 

propositura desta aquisição de hardware permitirá a CGETI/Cosup , dentre outras 

atribuições, dar continuidade às suas competências, sustentando a manutenção de seus 

“Níveis Mínimos de Serviço” , (nova denominação adotada de acordo com a Nota 

Técnica da - Sefti/TCU – versão 1.2 ) com qualidade, eficiência e segurança, como lhe é 

peculiar, apesar da equipe técnica estar prestando suporte técnico e operacional com um 

número insuficiente de técnicos. 

 

 2.3) DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS  

 

Id RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

1 
1) expansão do parque computacional atualizado, com equipamentos em 

garantia e assistência técnica; 

2 
2) disponibilidade e expansão de recursos tecnológicos para todos os 

funcionários da Autarquia; 

3 
3) ganho de produtividade com a qualidade dos equipamentos e dos 

softwares disseminados; 

4 4) modernização e ampliação da infraestrutura de TI; 

5 5) manter afastada a possibilidade de interrupção de serviços; 

 

 2.4) DA JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA  

 

 Levando-se em consideração a multiplicidade de atividades das Unidades da 

Susep e a importância que o microcomputador tem como ferramenta essencial na área 

corporativa, resta claro para a equipe de planejamento da contratação, a necessidade de 

disponibilizar aos funcionários da Autarquia, um bem de TI adequado ao cumprimento 

das atribuições . 
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 Assim sendo, a solução a ser adotada, após análise das vantagens e 

desvantagens apresentadas por cada opção, bem como do custo envolvido em cada um 

dos cenários, a área requisitante entendeu que, em termos de economicidade e melhor 

aproveitamento dos recursos, além de promover maior segurança às informações 

relativas às atividades da Susep, a melhor oportunidade dar-se-á na aquisição em 

definitivo dos microcomputadores. 

 

Tabela 1) análise das vantagens e desvantagens 

Solução  Vantagens  Desvantagens 

 

Adquirir equipamentos 

próprios 

• Impacto na rubrica 
orçamentária 
investimento, o que afeta 
positivamente na cadeia 
produtiva da economia.  

• Equipamentos ficam em 
posse definitiva da 
Susep, não sendo 
possível os acessos às 
informações por 
estranhos. 

• Não a necessidade de 
aquisição de peças e 
componentes de 
reposição durante o 
período de assistência 
técnica contratual. 

 

 

• Não a contratação de 
serviço de assistência 
técnica externa ou 
delegação de  
responsabilidade pela 
manutenção dos 
equipamentos aos 
servidores do suporte 
técnico. 

Demanda Processo 
licitatório de acordo com a 

Instrução Normativa 
04/2010. 
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Contratação de empresa 
especializada em aluguel 
de equipamentos 

 
• Impacto na rubrica 

orçamentária “custeio”,  
 
• Expõe a Administração 

Pública à contratação de 
empresa que pode não 
ser totalmente idônea 
para prestação dos 
serviços 

 
• A má gestão do 

CONTRATADO pode 
implicar em 
descontentamento, 
perda, prejuízo e até 
mesmo um descontrole 
das atividades 
envolventes. 

 
• Surgimento de relação 

de dependência em 
relação à prestadora, 
idéia abominada pelo 
TCU. 

 
• Custo elevado 

 

 

 As aquisições propostas pretendem suprir as necessidades da Susep, com um 

conjunto de bens de Tecnologia da Informação (hardwares e softwares) requisitados no e 

Documento de Oficialização de Demanda  com a finalidade de assegurar renovação do 

parque computacional que, atualmente, revela equipamentos com período de garantia 

expirado, com problemas de desempenho ou disponibilidade de componentes de 

hardware. 

  Adicionalmente, a aquisição promoverá uma atualização tecnológica dos 

equipamentos e a expansão do parque computacional.  Não obstante, há, ainda, a 

eclosão de uma nova demanda por mais equipamentos, em virtude da convocação de 

novos servidores através de concurso público realizado, anteriormente, implicando na 

elevação do número de usuários de informática na Susep. 
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 Com relação ao alinhamento estratégico da Susep, a aquisição norteia-se pelos 

objetivos estratégicos preconizados no PDTI-SUSEP.  Faz-se ainda, imbuir no 

movimento de evolução do modelo de TIC da SLTI e alinhando-se às melhores práticas 

de governança de TI ao adotar critérios, métricas e controles mais rigorosos de 

mensuração dos serviços prestados. 

 Merece destacar ainda, o entendimento que o Tribunal de Contas tem, no que 

concerne a aquisição de novos equipamento.  

“Acórdão TCU n. 2400/2006 – Plenário 

... 

2.9.2.4 .... do ponto de vista técnico, o fato de existir 

garantia para os equipamentos que sofrerem atualização 

nos mesmos níveis que os prestados a equipamentos 

novos não garante vantagem técnica ao upgrade . Pelo 

contrário, não se pode esperar que um servidor em 

gabinete desmontado e remontado em um rack com 

substituição de quase todos os componentes (ver listagem 

dos componentes que serão substituídos à fl. 70 do anexo 

2), com a permanência de alguns componentes antigos, 

possa ter menor probabilidade de falha que um 

equipamento novo que, dependendo do fornecedor, pode 

ser montado e testado em fábrica. A garantia não diminui o 

risco de falha e necessidade de substituição de 

componentes (mais provável no caso do upgrade do que no 

caso de aquisição de novos servidores), caso em que os 

equipamentos, mesmo que por pouco tempo, 

permaneceriam indisponíveis.”  
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 2.5) DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

  A contratação de pessoa jurídica para execução da atividade relativa ao 

objeto especificado no Termo de Referência encontra amparo legal na Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 ;  Instrução Normativa nº 04/2010, de 12 de novembro d e 2010 

da SLTI/MPOG;  na Instrução Normativa nº 02/2008, de 30/04/2008 , já devidamente 

atualizada pela de Instrução Normativa nº 03/2009, de 15 de outubro  2009 da 

SLTI/MPOG;  Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 ;  Lei nº 10.520, de 17 de 

julhos de 2002 ;  Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 ;  Lei complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006 ; Lei nº 8.248/1991, art. 3º, § 3º ;  Portaria SLTI/MP nº 02, 

16 de março de 2010 ,  Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010;  e os Acórdãos 

1.547/2004 – Primeira Câmara e 2.471/2008 –TCU Plenário, item 9.2.1. 
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3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI: 
 

 3.1) DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

 

1) MICROCOMPUTADOR (DESKTOP)  completo com Monitor,  sistema operacional 

Microsoft Windows 7 professional 64/32 bits em port uguês (do Brasil) ;  incluindo 

garantia  de 36 (Trinta e seis) meses, bem como a prestação de assistência técnica 

ON SITE pelo mesmo prazo, para uso no âmbito da Sede da Superintendência de 

Seguros Privados; 

 

BENS QUE COMPÕE A SOLUÇÃO 

Microcomputador desktop completo com Monitor: 

1) PLACA MÃE; 

2) MEMÓRIA RAM; 

3) PROCESSADOR; 

4) DISCO RÍGIDO; 

5) UNIDADE DE MIDIA OPTICA: GRAVADOR DE DVD; 

6) TECLADO; 

7) MOUSE; 

8) MONITOR DE VÍDEO; 

9) GABINETE COM FONTE; 

10) SISTEMA OPERACIONAL Microsoft Windows 7 Professional autêntico , 64/32 

bits em português do Brasil;  

11) Software de Gravação para gravação/edição/autor ia de CD-R/RW e DVD-R/RWs 

em português brasileiro; 

12) Drivers e Manuais; 

13) Garantia e Assistência técnica por 36 meses, on site; 
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DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO 

CRITÉRIO 
ATENDIMENTO DA 

SOLUÇÃO 

É possível especificar o bem usando parâmetros 

Usuais de mercado? 

 

SIM 

É possível medir o desempenho da qualidade usando 

parâmetros usuais de mercado? 

 

SIM 

O objeto da contratação se estende necessariamente 

por mais de um ano?  
SIM 

O objeto da contratação é essencial para o negócio?  

 
SIM 

Sede da SUSEP 

Rio de Janeiro  – Av 

Presidente Vargas, 730 – 

Centro – Rio de janeiro – 

Cep: 20071-900 

250 

 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS DA SOLUÇÃO)  
 

 4.1) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  Cumpre-nos, preliminarmente, tecer algumas considerações a respeito do 

item “Requisitos da Contratação”  que, de acordo com o que disciplina a Instrução 

Normativa nº 04 de 12 de novembro de 2010 , em seu art. 2º, inciso X, estabelece que:  

“ Requisitos: conjunto de especificações necessárias para definir a Solução de 

Tecnologia da Informação a ser contratada” .  O tema do presente item encontra-se 

amparado, também, no texto de direito administrativo, mais especificamente, na Lei 

8.666/93, art. 6º, inciso IX, letra d combinado com  o art. 3º, § 1º, inciso I . 

  A relevância do item (especificação do objeto) reside no fato do quão é 

importante para a Administração adquirir o objeto (produto ou serviço) que melhor atenda 

suas necessidades, conforme o emprego pormenorizado de especificações 



 11

pertinentes, claras e objetivas.   Assim dizendo, fica claro que se o objeto (produto ou 

serviço), apresentar, em toda sua dimensão, deficiências, insuficiências e/ou omissões 

conduzirá, fatalmente, à concepção de um Termo de Referência desvalorado levando 

insatisfação quando não à ruína o procedimento licitatório. 

  Entendemos ser importante discorrermos sobre item, a fim de que não se 

promovam, porventura, falhas em algumas das fases internas do procedimento licitatório 

ou situações desastrosas na fase de execução do objeto em virtude de patologias 

derivadas de especificações mal confeccionadas, superficiais ou genéricas que, 

indubitavelmente, emperrarão o processo de aquisição, ou na pior das hipóteses levarão 

à anulação do procedimento licitatório. 

  Nesse contexto, a Equipe de planejamento da Contratação está em sintonia 

com a legislação vigente necessária para subsidiar a elaboração do Termo de Referência 

para contratação de Serviços de Tecnologia da Informação, assim como resgatarmos a 

importância que este instrumento tem dentro da etapa preparatória interna dos 

procedimentos licitatórios  

 

Acórdão 6349/2009 Segunda Câmara (Sumário)  

A ausência de detalhamento de itens da licitação, c om 

nível de precisão adequado e suficiente para bem 

caracterizar o serviço que se pretende contratar, 

afronta, de forma clara, os artigos 6º, inciso IX, e 7º, § 

2º, da Lei no 8.666, de 21/6/1993. 

 

Acórdão 168/2009 Plenário  

Observe, quanto a descrição do objeto licitado, de 

modo a se identificar, por exemplo, o bem de 

informática a ser adquirido de maneira sucinta, 

precisa, suficiente e clara, relacionando apenas os  

elementos técnicos mínimos para a sua adequada 

constituição, o disposto no art. 15, § 7°, inciso I , da Lei 

n° 8.666/1993, assim como o disposto no art. 9°, in ciso 

I, do Decreto n° 5.450/2005. 

 



 12

 

A importância da definição correta do objeto merece u do TCU 

a Súmula nº 177 , assim redigida: 

 

"A definição precisa e suficiente do objeto 

licitado constitui regra indispensável da competiçã o, 

até mesmo como pressuposto da igualdade entre os 

licitantes, do qual é subsidiário o princípio da 

publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 

concorrentes potenciais das condições básicas da 

licitação, constituindo, na hipótese particular da 

licitação para compra, a quantidade demandada uma 

das especificações mínimas e essenciais à definição  

do objeto do pregão." 

 

 4.2) REQUISITOS DA SOLUÇÃO 

 

  1) REQUISITOS DE SEGURANÇA 

  Os recursos de TI do CONTRATADO  não poderão ser utilizados pela 

CONTRATANTE , seus empregados ou prepostos para realização de atividades alheias 

aos serviços previstos ou englobados nesta contratação, exceto quando autorizado pela 

CONTRATANTE . 

  O CONTRATADO  deverá manter sob sigilo todas as informações que vier a 

tomar conhecimento por força da contratação, abstendo-se de divulgá-las. 

  O CONTRATADO deverá respeitar as normas de segurança estabelecidas 

pela CONTRATANTE durante a realização de atividades relacionadas à contratação. 

   Os equipamentos (microcomputadores) deverão possuir certificação emitida 

por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional, que comprove que o 

equipamento está em conformidade com a norma UL 60950 (Safety of Information 

Technology Equipment  Including Electrical Business Equipment), para segurança do 

usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.  
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  Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada 

na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).  

  2) REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 1, DE 19 DE 

JANEIRO DE 2010. 

  Onde determina que o processo licitatório deverá conter critérios de 

sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, 

utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, é imprescindível que o fornecedor 

observe que:  

�”os equipamentos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 

– 15448-1 e 15448-2; �que sejam observados os requisitos 

ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares �os equipamentos devam ser, 

preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento; �os bens não contenham 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 

na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), 

tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 

(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados (PBDEs).” 

   O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma  

IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro. 
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  3) REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS 

  Os manuais dos equipamentos disponibilizados deverão ser escritos no 

idioma português. 

  O equipamento em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de 

mídia ótica em atividade, deve observar a norma NBR 10152, quanto à emissão de ruído 

ambiente em Escritórios de atividades diversas, conforme laudo técnico gerado por 

entidade especializada, que deverá acompanhar a proposta. 

  O equipamento deverá vir acondicionado em embalagem individual 

adequada, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e a armazenagem. 

  Os equipamentos fornecidos no âmbito desta proposição deverão promover 

a conservação de energia através de seu uso eficiente. A comprovação dar-se-á por 

meio de certificação Energy Star. 

3.3.1.5. Os profissionais da CONTRATADA deverão trajar-se de maneira respeitável e 

usar linguagem respeitosa e formal no trato com os servidores do órgão, Gestão 

Contratual e os dirigentes da CONTRATANTE. 
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 4) ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

 
 

 ITEM 1 – MICROCOMPUTADOR DESKTOP 
 

 

1 – PLACA MÃE  

1.) Características Gerais da placa-mãe : 

1.1) A placa-mãe deverá oferecer suporte a processadores da geração multicore (dois ou 

mais núcleos)  com tecnologia de fabricação (litografia) de 22nm (Vinte e dois 

nanômetros) ou litografia de menor dimensão ; 

1.2) A placa-mãe deverá oferecer suporte a processadores com o Barramento do 

Sistema de 1333/1066/800Mhz , similar, compatível ou superior ; 

1.3) deve oferecer suporte a memórias DIMM (Dual Inline Memory Module) DDR3 

SDRAM 1333 Mhz Dual Channel ; 

1.4) A Placa-mãe deverá oferecer suporte ao modo dual channel(duplo canal) , caso 

contrário  serão desclassificadas; 

1.5) A placa-mãe deverá ser totalmente compatível com o processador exigido (observar o 

item Processador ), ou seja, suportar, obrigatoriamente , processadores de arquitetura 

de 22nm  (vinte e dois nanômetros) ; 

1.6) A placa-mãe NÃO deverá possuir modem; 

2) Dispositivos:  

A placa-mãe deverá conter , no MÍNIMO , os seguintes dispositivos abaixo: 

2.1) Quantidade de Soquetes de Memória : 4 (quatro) soquetes DIMM (Dual Inline 

Memory Module) DDR3 SDRAM de 240 pinos, com capacidade de suportar até 16 GB de 

memória a DIMM DDR3-SDRAM 1333Mhz;  

2.2) Áudio : Subsistema de áudio de com saídas de áudio analógicas; 

2.3) Vídeo : Subsistema de gráficos onboard (Vídeo Onboard) compatível  com o chipset 

exigido; 
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2.4) Conexão USB : no MÍNIMO , 6 (seis)  portas localizadas na parte traseira do 

equipamento e 2 (duas) na parte frontal do gabinete.  O equipamento ofertado poderá 

empregar mouse e o teclado  com conexão USB, sendo que, 2 (duas)  conexões poderão 

ser exclusivas para estes dispositivos; 

2.5) Possuir, no mínimo: 

1) 1 (UMA) Controladora SATA 3.0 (Serial-ATA 6.0Gb/s)  ou superior; 

2) 1 (UMA) Controladora SATA 2.0 (Serial-ATA 3.0Gb/s) ; 

3) a quantidade de 4 (quatro)  conectores SATA; 

2.6) Interface de Rede : compatível com os padrões de redes(Ethernet/Fast Ethernet, 

Subsistema de LAN 10/100/1000) e rede Giga Ethernet 1000Mbits/s usando o dispositivo 

(Chipset integrado ) para o padrão LAN Gigabit10/100/1000Mbits, autosense, full-duplex, 

plug and play, com conector RJ45, integrado na placa-mãe, incluindo-se, ainda, as 

seguintes características: 

1) possuir LED para indicação de monitoramento e as atividades de rede; 

2) a interface de rede deverá suportar ativação remota do microcomputador pela rede 

(suporte WAKE UP ON LAN ); 

3) possuir compatibilidade com o padrão DMI 2.0 ou superior; 

2.7) Painel traseiro I/O com portas : 

1) 1 (um) conector USB ou PS/2 para Teclado; 

2) 1 (um) conector USB ou PS/2 para Mouse; 

3) 1 (um) Conector PRINCIPAL  digital (displayport ou, DVI)  para Vídeo onboard; 

4) 1 (um) conector SECUNDÁRIO VGA para Vídeo onboard; 

5) 1 (um) conector I/O de Áudio; 

6) 1 (um) conector RJ45 (Conector de rede onboard); 

7) 1 (um) conector para inferface paralela; 

8) 1 (um) conector para inferface serial; 
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3) Outras Características importantes : 

3.1) implementação dos padrões IEEE 802.2, 802.3, assim como gerenciamento por 

protocolo SNMP; 

3.2) Não empregar nenhum tipo de Interface wireless 

3.3) A placa-mãe deverá possuir todos os características para suportar a implementação 

do recurso de ativação remota (Wake Up On Lan ) no BIOS; 

3.4) A placa-mãe deverá possuir chip de segurança e criptografia de acesso, padrão TPM 

1.2 atualizado ou superior  integrado a placa-mãe do equipamento, não sendo aceito 

qualquer tipo de adaptador acoplado ao equipamento, devendo já estar incluso todo 

software necessário a sua integração com o sistema de logon do Windows; 

3.5) O BIOS deverá suportar: 

1) tecnologia de economia de energia (ACPI) ou SMBIOS (System Management 

BIOS); 

2) boot por pendrive ou disco USB 2.0; 

3) padrão plug and play e com terceiro milênio; 

4) atualização remota por meio de software de gerenciamento; 

5) configuração da ordem de dispositivos usados na inicialização do microcomputador 

(boot); 

6) ROM tipo flash; 

7) SETUP com possibilidade de opção de linguagem para português do Brasil; 

8) escolha do dispositivo de inicialização preferencial; 

9) Boot remoto via PXE (Preboot Execution Environment) ; 

10) configuração por software, sem nenhuma possibilidade de emprego de “jumpers” 

ou “DIP switches” ; 

11) a possibilidade de controlar a habilitação/desabilitação das portas USB de forma 

individual; 

12) a função de ativação remota do microcomputador pela rede via comandos 

Desktop Management Interface (DMI) 2.0  ou versão superior; 
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13) a função de registro do número de série da placa mãe do microcomputador; 

14) a função que possibilite a inserção de código de identificação do equipamento 

(número de registro patrimonial) em campo editável, com extensão, de no mínimo 8 

(oito) dígitos, sendo que tais informações sejam capturáveis por software de 

gerenciamento; 

3.6) As placas-mãe deverão ser de produzidas pelo fabric ante do equipamento 

ofertado ou poderão ser fabricadas em regime de OEM  sob sua especificação para 

uso exclusivo do fornecedor do equipamento ofertado , não sendo aceito placas-

mães de livre comercialização no mercado.  

2 - CHIPSET 

2.1) O Chipset da placa-mãe deverá ser totalmente compatível com o processador exigido 

neste termo de referência, a fim de permitir o uso de todos os recursos avançados e 

suporte a processadores com tecnologia de fabricação de 22nm .  O Chipset da placa mãe, 

suas características principais e seus recursos disponíveis deverão ser destinados ao 

mercado corporativo. 

2.2) Suporte para memórias Dual Channel (canal duplo) DDR3-1333 ou superior; 

2.3) Interface Gráfica integrada à placa mãe (vídeo onboard); 

2.4) Suporte para 3 (três) Interface Gráfica; 

2.5) Capacidade de suportar até 32 GB de memória DDR3; 

2.6) O chipset deverá suportar canais SATA 3.0 (SerialATA 6,0 Gb/s) e SATA 2.0 

(SerialATA 3,0 Gb/s); 

2.7) Suporte ao padrão LAN Gigabit10/100/1000Mbits; 

2.8) Interface controladora de vídeo compatível com WXGA  padrão PCI Express 16X  

ou superior, com capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir 

a extensão da área de trabalho, com no mínimo 1 (um) conector PRINCIPAL DIGITAL  

(DisplayPort, DVI) e no mínimo 1 (um) SECUNDÁRIO conector VGA com pelo menos 512 

MB de memória de vídeo. Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir 

alocação dinâmica de memória. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a 

tecnologia DirectX 10.1 ou superior. 
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3 – MEMÓRIA RAM 

3.1) Memória Dual Channel DIMM DDR3-1333 SDRAM ou frequência superior 

totalizando 4 (quatro) GB(Gigabytes) ; 

3.2) Os módulos de memórias devem ser apresentados sob forma de pares idênticos, ou 

seja, são compostos por dois módulos de memórias idênticos, cada módulo deverá ter a 

capacidade de 2 (dois) gigabytes  a serem usados em modo Dual Channel (duplo canal) , 

garantindo eficiência e confiabilidade; 

3.3) As memórias Deverão ser do Tipo DIMM DDR3-1333 SDRAM ou frequência 

superior  em modo dual channel(canal duplo), sem correção de erro (non-ECC), não 

registrada (non-Registered), sem armazenamento intermediário (Unbuffered) e com o 

dispositivo (“SPD – Serial Presence Detect ”) uma pequena memória EEPROM existente 

no módulo que contém as informações de configuração do módulo escritas pelo fabricante 

do mesmo; 

3.4) Tipo : módulo de memória PC3 10600 (DDR3-1333) ou frequência superior ; 

3.5) Capacidade de cada módulo: 2 (dois)  GB(Gigabytes) , após a instalação dos 

módulos, ainda deverá haver mais dois slots de memória RAM livres para futuro upgrade; 

4 - PROCESSADOR 

4.1) Padrão de Tecnologia do modelo: no mínimo  de:  4 (QUATRO) núcleos reais , não 

emulados e freqüência de operação, igual ou superior  a: 3,2 (três virgula dois) 

GHz(gigahertz)  e Memória cachê TOTAL , igual ou superior  a: 6 (seis) MB ; 

4.2) Processador padrão x86 compatível com o conjunto de instruções 64 bits ; 

4.3) Tecnologia de Fabricação (litografia), obrigatoriam ente,  de: 22nm (vinte e dois 

nanômetros) ou litografia de menor dimensão ; 

4.4) Não serão aceitos, os processadores, cuja tecn ologia de fabricação 

(litografia) seja superior a especificada no item a nterior; 

4.5) Não serão aceitos, os processadores, que apresentem a tecnologia de 

“overclock automático” (“turbo boost”, “turbo core” etc) com, 2 (dois) ou mais , 

níveis de implementação; 
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4.6) Instruções mínimas suportadas: SSE, SSE2, SSE3; 

4.7) Tecnologia de Virtualização; 

4.8) Recurso de segurança de hardware: tecnologia de segurança baseada no 

processador; 

5 – DISCO RÍGIDO 

5.1) Capacidade de armazenamento: 500GB (Quinhentos) Gigabytes  ou superior;  

5.2) Interface Serial ATA 6,0 Gb/s ou superior ; 

5.3) O disco rígido deverá, obrigatoriamente , estar configurado no conector SATA 3.0 

(Serial ATA 6,0 Gb/s) ; 

5.4) Suporte à tecnologia NCQ (Native Comand Queuing) ; 

5.5) Suporte à tecnologia SMART III ( Self Monitoring Analysis and Reporting 

Tecnology) ; 

5.6) Velocidade de rotação em (RPM – rotações por minuto) de, no MÍNIMO: 7200 RPM 

ou superior ; 

5.7) Tamanho do cache buffer de, no MÍNIMO: 8 (oito) MB , conforme especificado pelo 

fabricante para o modelo apresentado; 

 

6 – UNIDADE DE MIDIA OPTICA: GRAVADOR DE DVD 

6.1) Tipo de Unidade: unidade óptica interna de Gravador de DVD (single layer e dual 

layer) e CD padrão SATA.  A unidade deve oferecer proteção contra erros de buffer 

underrun ; 

6.2)Tipo de Acionamento da bandeja: Bandeja motorizada; 

6.3) Mídias suportadas: 

1) DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual 

Layer, DVD-RAM, CD-ROM, CD-TEXT, CD-R, CD-RW; 
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7 - TECLADO 

7.1) Teclado com conector USB, compatível com windows XP/SEVEN ; 

7.2) Teclado Padrão ABNT2, Tipo QWERTY; 

7.3) Número de teclas: o teclado deverá ter no mínimo 107(cento e sete) teclas, com 

todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive “Ç”; 

7.4) Não poderão ser usados dispositivos de conversão de  conexão ; 

7.5) Com possibilidade de ajuste da inclinação e (leds) indicadores de NUM LOCK, 

CAPS LOCK e SCROLL LOCK; 

7.6) Os Teclados ofertados devem ser do mesmo fabri cante do computador, ou 

com contrato de fornecimento em regime de OEM.  Cas o os Teclados sejam 

fabricados em regime de OEM deverá ser apresentada a Marca, o Modelo, 

descrição completa, identificação do fornecedor e d ocumentação (cópia 

autenticada do contrato de OEM ou declaração origin al ou cópia autenticada do 

fabricante original);  

8 - MOUSE 

8.1) Mouse óptico com conector USB ou PS/2, compatível com Windows XP/SEVEN ; 

8.2) Sem esfera, com deslizamento através de sensor ótico; 

8.3) Com resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI ou resolução superior; 

8.3) Três botões, sendo um tipo roda (wheel button), para rolagem de tela; 

8.4) Cada equipamento deverá vir acompanhado de respectivo mouse pad; 

8.5) O material do mouse pad não deve prejudicar, em função da(s) 

core(s)/material(ais), o correto funcionamento do mouse óptico.  Não serão permitidas 

propagandas ou imagens no mouse pad, com exceção da apresentação da logomarca 

do CONTRATANTE  ou da logomarca da SUSEP; 

8.6) Não poderão ser usados dispositivos de conversão de  conexão ; 
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8.7) Os mouses ofertados devem ser do mesmo fabrica nte do computador, ou com 

contrato de fornecimento em regime de OEM.  Caso os  mouses sejam fabricados em 

regime de OEM deverá ser apresentada a Marca, o Mod elo, descrição completa, 

identificação do fornecedor e documentação (cópia a utenticada do contrato de OEM 

ou declaração original ou cópia autenticada do fabr icante original);  

9 – MONITOR DE VÍDEO 

9.1) Monitor de Vídeo TFT LCD de ,no MÍNIMO, 20 polegadas widescreen com ajuste de 

altura no próprio monitor ou possuir suporte que possa ser acoplado ao monitor para fazer 

o ajuste da altura; 

1) pixel pitch : 0.294mm x 0.294mm ou inferior; 

2) Brilho : 250 cd/m² ou superior; 

3) Função 4:3 para permitir visualizar imagens originais em 4:3 sem distorções; 

9.2) Taxa de contraste mínimo: 1000:1(contraste estático); 

9.3) Cores da tela: 16 milhões; 

9.4) Ângulos de Visão: 

1) Ângulo de visão (horizontal) minimo :  160 graus; 

2) Ângulo de visão (vertical) minimo :  160 graus; 

9.5) Tempo de resposta (típico): 5ms ou inferior; 

9.6) Certificações Mínimas: 

1) FCC, EMC CE; 

2)Economia de Energia:  Energy Star; 

9.7) Acessórios: 

1) Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, adapta dores digitais e os 

Cabos VGA ; 

2) CD de instalação, quando necessário; 
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9.8) Conectividade:  

1) Entrada PRINCIPAL  de sinais: Digital ; 

2) Entrada SECUNDÁRIA  de sinais: Analógico (VGA) ; 

3) A conexão digital do monitor deverá, obrigatoriamente , ser ligada a porta digital da 

placa mãe do equipamento sem o emprego de conversores digitais-analogicos.  É 

vedado o uso de adaptadores USB; 

4) Caso as portas digitais forem do tipo displayport, os adaptadores para os monitores 

deverão  ser entregues com o equipamento; 

5) Sinal de Vídeo: DIGITAL e RGB Analógico ; 

6) Plug & Play; 

7)Alimentação: 

8) Compatível com: Energy Star; 

9) LED indicador Liga/Desliga: Operação - verde, Em espera/inoperante – âmbar; 

9.9) Os monitores ofertados devem ser do mesmo fabr icante do computador, ou com 

contrato de fornecimento em regime de OEM.  Caso os  monitores sejam fabricados 

em regime de OEM deverá ser apresentada a Marca, o Modelo, descrição completa, 

identificação do fornecedor e documentação (cópia a utenticada do contrato de OEM 

ou declaração original ou cópia autenticada do fabr icante original); 

 

10 - GABINETE 

10.1) O Gabinete de microcomputador deverá ser do Padrão ATX ou BTX Com Fonte; 

10.2) Formato do Gabinete : 

1) O Gabinete deverá ser utilizado na posição horizontal (DESKTOP) ou na 

posição vertical; 

2) Deverá  ser fornecido suporte para estabilizar o gabinete na posição vertical 

(orientação torre); 
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3) Não serão admitidos gabinetes do tipo “Mini-Torre”,  “Slim” ou similares ; 

4) Deverá permitir a instalação de placas de expansão nos slots livres; 

5) O Gabinete deverá possuir características (“TOOL LESS”) , ou seja, deverá possuir 

mecanismo que facilite sua manutenção, assim como, de seus componentes internos, 

a abertura e o seu fechamento deve ser efetuado sem o uso de ferramentas.  O 

gabinete deve permitir a troca de componentes como: placas PCI, disco rígido, 

processador, memória, drive óptico e etc., sem o uso de ferramentas; 

10.3) Material do gabinete : 

1) O gabinete deverá ser de material metálico (aço ou alumínio).  Componentes 

plásticos poderão estar presentes na placa frontal e em detalhes que não comprometam 

a segurança e a integridade dos componentes; 

2) acabamento interno sem a presença de superfícies cortantes; 

10.4) Número de Baias: 

O gabinete deverá conter, no Máximo : 

1) Baias externas frontais: 1 (uma) baia de 5 ¼ polegadas e 1 (uma) baia de 3 ½ 

polegadas; 

2) Baias internas: 1(uma) baia de 3 ½ polegadas; 

10.5) Elementos frontais: 

O gabinete deverá conter, obrigatoriamente:  

1) no mínimo  2 (dois) conectores USB 2.0 ou superior ; 

2) botão liga/desliga; 

3) LED para indicação de micro ligado ou desligado ; 

4) LED para indicação de acesso ao disco rígido ; 

5) uma entrada para microfone estéreo; 

6) uma saída para fone de ouvido estéreo; 

7) unidade óptica de mídia: gravador de DVD 
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10.6) Elementos na Parte Traseira: 

O gabinete deverá conter, obrigatoriamente: 

1) 1 (um) conector USB ou PS/2 para Teclado; 

2) 1 (um) conector USB ou PS/2 para Mouse; 

3) 1 (um) conector PRINCIPAL  digital (Displayport ou, DVI ) para Vídeo onboard; 

4) 1 (um) conector SECUNDÁRIO VGA para Vídeo onboard; 

5) 1 x I/O de Áudio; 

6) 1 x RJ45 (Conector de rede onboard); 

7) 6 (seis) Portas USB 2.0 ou superior ; 

 
10.7) Sistema de ventilação do gabinete: 

1) O gabinete deverá possuir sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte 

e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de 

funcionamento e vida útil dos componentes.  O fluxo do ar interno ao gabinete deve 

seguir as orientações do fabricante do microprocessador; 

2) possuir dispositivos adequados para exercer circulação de ar forçada com a 

finalidade de assegurar uma refrigeração adequada dos componentes no interior do 

gabinete; 

10.8) Fonte de Alimentação do Gabinete: 

O gabinete deverá possuir fonte de alimentação com as seguintes características 

mínimas: 

1) Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe exigidos, suficiente 

para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo 

equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais 

periféricos); 

2) Fonte de alimentação com ajuste automático e com PFC (fator de correção de 

potência)  ativo igual ou superior a 85% e potência suficiente para suportar todos os 

dispositivos do equipamento em plena operação; 

3) Sem conector para alimentação de Monitor; 
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4) deve apresentar no mínimo uma ventoinha para refrigeração. Fontes do tipo 

Fanless não serão aceitas; 

5) Tensão de entrada: 110/220 através de chaveamento manual ou automático; 

10.9) Sistema de Segurança/travamento do Gabinete: 

1) Todos os equipamentos ofertados deverão possuir os seguintes elementos de 

segurança: 

2) O Gabinete deverá possuir Sensor de Intrusão de Gabinete , conectado na 

placa-mãe com alertas específicos para esse objetivo e visualizados por meio de 

software de gerenciamento do próprio fabricante; 

10.10) Outras características físicas: 

1) O gabinete deverá possuir apresentação compatível c om o uso corporativo . 

Não serão aceitos efeitos de iluminação ou janelas de acrílico (transparências).  A cor 

empregada no conjunto do equipamento (gabinete, monitor, teclado, mouse) deve ser 

neutra e harmoniosa; 

10.11) Os gabinetes ofertados devem ser do mesmo fa bricante do computador, ou 

com contrato de fornecimento em regime de OEM.  Cas o os gabinetes sejam 

fabricados em regime de OEM deverão ser apresentado  a Marca, o Modelo, 

descrição completa, identificação do fornecedor e d ocumentação (cópia autenticada 

do contrato de OEM ou declaração original ou cópia autenticada do fabricante 

original);  

11. – SOFTWARES: SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES AP LICATIVOS 

1) Os microcomputadores deverão ser fornecidos com licenças de uso OEM originais 

para Microsoft Windows 7 Professional 64 bits autêntico em português brasileiro, 

com direito de downgrade para Microsoft Windows 7 Professional 32 bits autêntico  

em português brasileiro. 

2) A licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64/32 

bits autêntico  será individual por microcomputador. 

3) O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64/32 bits autenti co  

deverá vir pré-instalado em português brasileiro  juntamente com o selo COA no 

gabinete; 
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4) Fornecimento obrigatório  de mídias de instalação e/ou restauração (mídias de 

recovery) ou através de partição de disco com siste ma de recuperação integral do 

sistema operacional, dos softwares e drivers pré-in stalados  no equipamento para 

versão de fábrica, tais como: sistema operacional, drivers de dispositivos e softwares 

aplicativos.  Todos os drivers devem ser compatíveis para Microsoft Windows 7 

Professional 64 e 32 bits autentico  ; 

1) A partição de disco com sistema de recuperação (parti ção recovery) 

deverá possibilitar a reinstalação do sistema opera cional Microsoft 

Windows 7 Professional autêntico tanto em 64 bits  ou como em 32 bits  em 

português brasileiro e dos demais aplicativos; 

5) Software de Gravação: 

O software aplicativo para gravação/edição/autoria de CD-R/RW e DVD-R/RWs em 

português brasileiro. 

6) Drivers e Manuais:  

Devem ser fornecidos todos os drivers dos componentes do equipamento 

necessários para a reinstalação do sistema operacional, de todas as placas 

controladoras, outros dispositivos e acessórios, de modo que, o microcomputador 

esteja totalmente em pleno funcionamento. 

12 – EMBALAGENS E CABOS 

12.1) Embalagem: 

1) O microcomputador, todos os seus periféricos e acessórios deverão vir 

acondicionados em embalagem adequada, de forma individual, em caixa de 

papelão ou outro material equivalente, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e estocagem. 

2) As embalagens deverão possuir a identificação do fabricante, o número de série 

e as informações dos componentes empregados na configuração do equipamento. 

12.2) Cabos: 

1) Todos os cabos (tanto internos como externos) necessários para o perfeito 

funcionamento do microcomputador devem ser fornecidos. 
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13 – COMPATIBILIDADE 

13.1) O Equipamento deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft 

Windows 7 Professional 64/32 autêntico em sua última versão disponível no momento 

do fornecimento. 

13.2) Todos os dispositivos de hardware, assim como, seus drives e outros softwares 

fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com o sistema operacional 

Microsoft Windows 7 Professional 64/32 autêntico. 

13.3) Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos 

os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca.  Caso o 

componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o 

componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações 

técnicas do componente fora de linha. 

13.4) Todos os equipamentos deverão possuir certificado de homologação comprovando 

a compatibilidade dos mesmos com, pelo menos uma distribuição LINUX .  A 

comprovação será efetuada, em virtude da apresentação de documento emitido 

especificamente para o modelo ofertado; 

13.5) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares 

fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas 

operacionais: Windows XP Professional, Windows Vista Business, Wi ndows 7 

Professional e Linux Kernel 2.6.24 ou superior; 

13.6) O número de série de cada equipamento deve ser único e obrigatório , afixado 

em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. 
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14 – DOCUMENTAÇÃO E CERTIFICADOS 

14.1) Certificação Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List):  O equipamento 

apresentado deve possuir o certificado “Designed For Microsoft Windows 7 professional” 

e fazer parte da lista de hardwares compatíveis (HCL) da Microsoft  para uso com 

Windows 7 professional  64/32 autêntico comprovados através de página Web da 

Microsoft; 

14.2) Deverão ser fornecidos dados sobre o fabricante, com indicação do representante 

legal, nome e telefone, e-mail, fax para contato com o mesmo, para a SUSEP, se 

entender conveniente, efetuar visita técnica, visando a comprovar a autenticidade e 

adequação do material; 

14.3) Deverão ser fornecidos catálogos, folhetos, manuais do usuário do 

microcomputador, dos periféricos solicitados, da placa mãe e do software instalados, 

preferencialmente, em texto ou em CD-ROM.  Os manuais técnicos, catálogos, folhetos 

e certificados de qualidade e cartas do fabricante deverão conter as especificações 

técnicas detalhadas do equipamento proposto, a fim de que possibilite a completa 

verificação das especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; 

14.4) Os equipamentos deverão ser fornecidos com a certificação(norma) IEC 60950 ou 

similar emitida pelo INMETRO; 

14.5) Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star 4.0 ou superior; 

14.6) Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 

chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), 

éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na 

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) ; 

14.7) A simples “repetição”  do conjunto de especificações deste Termo de Referência 

na proposta técnica,  não garante o seu atendimento integral.  Não serão consideradas 

afirmações sem a devida comprovação; 
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15 - GARANTIA 

15.1) DO PRAZO: 

1) O período de garantia dos equipamentos, incluindo o monitor , deverá ser igual a 36 

(trinta e seis) meses , para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica 

no local (“ON SITE”) ; O prazo de garantia começa a contar da data de expedição do 

(“Termo de Recebimento Definitivo”)  dos equipamentos, compreendendo a 

reposição e reinstalação de todos os produtos com defeitos de fabricação e/ou 

montagem, incluindo quaisquer peças ou componentes, sem ônus para a Contratante. 

15.2) DO LOCAL:  

1) A garantia (“ON-SITE”)  deverá ser fornecida aos equipamentos nas instalações da 

Sede da SUSEP no Rio de Janeiro; em caso de defeito, com reposição total de peças e 

equipamentos.  Se por ventura, a contratada não conseguir repor peças e/ou 

equipamentos, os equipamentos deverão ser substituídos por soluções compatíveis e 

sem custo extra para a SUSEP, contudo, estas alterações estarão sujeitas a aprovação 

da equipe técnica da COSUP. 

15.3) DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  

1) O CONTRATADO  deverá disponibilizar telefone com ligação gratuita (do tipo 0800) 

ou telefone local, sítio de internet (website) e correio eletrônico (e-mail) no horário de 

nove às dezoito horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, para registrar a 

abertura de chamados de assistência técnica, nos endereços especificados em 

momento oportuno.  No momento da abertura do chamado, deverá ser fornecido ao 

CONTRATANTE , o número de registro do chamado.  

2) O prazo máximo para atendimento, a partir do momento da abertura do chamado será 

de 48(quarenta e oito) horas, com cinco dias úteis para conclusão satisfatória do 

chamado. 

3) A abertura dos chamados técnicos e o atendimento da assistência técnica devem ter 

a cobertura mínima de segunda-feira a sexta-feira no horário comercial. 
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4) No caso da necessidade da retirada do equipamento das dependências da SUSEP, 

sua substituição será efetuada por equipamento com configuração igual ou superior ao 

original no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da retirada do equipamento. 

5) As despesas referentes aos equipamentos ou peças substituídas, tais como, 

transporte, impostos e seguros são de responsabilidade do CONTRATADO . 

6) A cada abertura de chamado técnico deverá ser apresentado ao setor de informática 

da SUSEP um relatório de atendimento técnico, em papel timbrado, com numeração 

para cada atendimento, constando hora e data de abertura e conclusão, a descrição dos 

problemas, defeitos e procedimentos realizados para solução do reparo e com a 

identificação do técnico responsável pela execução do reparo. 

7) O CONTRATADO  deverá comprovar e indicar a existência da assistência técnicas 

próprias ou de representantes autorizados nas cidades onde deverão ser fornecidos os 

equipamentos; 

8) O fabricante do equipamento deverá apresentar declaração que assume total 

responsabilidade pela manutenção dos equipamentos, durante o período de 

garantia,caso a sua Assistência Técnica tornar-se incapaz de prestar tal serviço; 

9) O CONTRATADO  que se enquadrar na categoria de Distribuidor, Representante ou 

Revendedor Autorizado, deverá apresentar autorização e Termo de Responsabilidade 

do Fabricante para comercialização. O fabricante deverá indicar a assistência técnica 

autorizada no Rio de Janeiro. 
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 4.2 – A formação da especificação técnica do objeto, não foi uma casual 

transcrição para o Termo de Referência das especificações técnicas de folders 

explicativos existentes nos sites dos fabricantes encontrados na rede mundial de 

computadores (internet).  Muito mais do que isso, a formação, utilizou-se de informações 

norteadas e extraídas do Portal de Tecnologia da informação e Comunicação (TIC) da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), conforme preconiza a PORTARIA da 

SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE MARÇO DE 2010 , assim como dos manuais técnicos de 

microcomputadores e notebooks dos fabricantes de equipamentos e também, conforme 

o disposto no inciso I, §1º do art. 3º da Lei 8.666/93, inciso II  do art. 3º da Lei 

10.520/2002, bem como o disposto no inciso I do art . 9º e § 2º do Decreto 

5.450/2005. 

 4.3 – Ademais, ainda é de se observar que, as especificações técnicas do objeto 

acima são elementos mínimos para o fornecimento dos equipamentos pelos Licitantes, 

admitindo-se a cotação de equipamentos com características superiores às pretendias 

pela administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

 

5. DO MODELO DE FORNECIMENTO DE BENS 

 

 5.1) INTRODUÇÃO 

 

  Em conformidade com o que a Instrução Normativa nº 04/2010, de 04 de 

Novembro de 2010  preconiza, este item do Termo de Referência, o Modelo de 

Fornecimento de Bens,  nesse universo de dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais ergue-se, obrigatoriamente, assim como os demais, também 

imprescindíveis e amparados pela legislação e jurisprudência atualizada com a finalidade 

de fundamentar cada aspecto relevante do Modelo de fornecimento de Bens.  Além 

disso, a Equipe de Planejamento da Contratação instituída para planejar e selecionar o 

objeto deste termo de referência se fundamentou nas recomendações contidas no Plano  

Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI SUSEP 20 11-2015, no qual pode se 

encontrar diversas diretrizes e orientações relativas à arquitetura de tecnologia a serem 

estabelecidos dentro da organização. 

  Dessa forma, este item contém uma descrição detalhada de como a 

aquisição das licenças será processada, levando-se em conta as referidas 

especificações para os objetos, ora propostos.  As aquisições estão alinhadas com as 

legislações vigentes que tratam sobre o tema, aquisição de bens de informática, no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em especial, a 

Instrução Normativa nº 04/2010, de 04 de Novembro d e 2010;  Decreto 7.174, de 12 

de maio de 2010  e a Portaria MPOG/SLTI nº 02, de março de 2010 . 

  De posse de informações de definição estratégica da demanda, de análise 

de requisitos da contratação e de análise de mercado, a equipe projetista decidiu, com 

justificativas fundamentadas, qual a solução de mercado atende e quais não atendem à 

necessidade da organização. Nesse momento, há exigências legais que devem ser 

atendidas: 
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Com base no art. 11 da Lei 8.666/1993 , deve-se dar 

preferência  aos modelos  de contratação 

padronizados por norma da organização ou da 

Administração Pública. A Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação, por exemplo, é 

responsável pela normatização do processo de 

aquisição  de  bens e serviços  na  área de TI 

(Decreto 1.048/1994, art. 4º, inc. II ), e tem divulgado 

alguns modelos de contratação no Portal da 

Tecnologia da Informação (BRASIL, 2008d);  Com 

base no art. 23, § 1º da Lei 8.666/1993 , deve-se 

dividir o objeto da contratação em tantas parcelas 

quanto possível e conveniente (técnica e 

economicamente) a fim de aumentar as possibilidades 

de competição; Com base  no princípio  da  eficiência  

(Constituição  Federal, art. 37,  caput ) e no Decreto 

2.271/1997, arts. 2º, 3º e 4º , deve-se evitar a 

alocação de postos de serviço, preferindo a 

contratação de serviços mensurados pelos resultados; 

 
 5.2)  ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 
1) INTRODUÇÃO 

 

  A elaboração do Termo de Referência é uma atividade que merece 

meticulosa atenção instituto que consolida todas as informações das etapas 

preparatórias do procedimento licitatório.  No entanto, antes de discorrermos sobre esta 

ultima atividade da fase final do Planejamento da Contratação, aprofundemos na 

expressão em análise “Estudos Técnicos Preliminares”  e extraímos dele porque 
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diversos normativos do presente e do passado o tornam crucial na etapa de 

planejamento da contratação. 

  A obrigatoriedade de se executar estudos técnicos preliminares está prevista 

na Lei 8.666/93, no art. 6º, inciso IX , a saber: 

“art. 6º (...) IX – Projeto Básico -  conjunto 

de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a 

obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto de licitação, elaborado com base 

nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite 

a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução, devendo 

conter os seguintes elementos: (...)” 

  Tecidas as considerações anteriores, cabe frisar que, o planejamento , 

restringindo-se ao universo das contratações de bens e serviços de tecnologia da 

informação é uma obrigatoriedade e não uma faculdade, como se pode ver em diversos 

normativos, a saber: Decreto-Lei nº  200/67, art. 6º, inciso I, Decreto nº 2.271/97, art . 2 

º Caput, o artigo 6º da lei 8.666/93 acima referido e a inovadora Instrução Normativa nº 

04/2010 da SLTI/MPOG .  Assim, a palavra chave  para esse importantíssimo aspecto da 

etapa de construção de um procedimento licitatório é o planejamento . 

2) DO LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES ADERENTES AOS REQUIS ITOS: 

SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO  

  Com o objetivo de facilitar a especificação de requisitos, foi feito um primeiro 

levantamento de soluções no intento de identificar outros órgãos que tenham demandas 

semelhantes e que podem já ter soluções de interesse.  Assim, identificou-se que a 

adoção deste modelo de contratação tem sido realizada por órgãos federais conforme 

demonstrado no quadro abaixo. 
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ÓRGÃO SOLUÇÃO 

SENADO FEDERAL Processo n° 

034.253/11-4, a abertura de licitação, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do 

tipo MENOR PREÇO POR GRUPO (itens 

1 e 2) e POR ITEM (item 3) , destinada à 

aquisição de 34 (trinta e quatro) 

computadores, sendo 27 notebooks e 

07 desktops, para o Senado Federal. 

 

O presente pregão tem por objeto a 

aquisição de 34 (trinta e quatro) 

computadores, sendo 27 notebooks e 

07 desktops, para o SENADO FEDERAL, 

com entrega imediata, de acordo com os 

termos e especificações deste edital e 

seus anexos. 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO 
PUBLICOEDITAL DE LICITAÇÃO Nº 
44/2011 MODALIDADE – PREGÃO 
ELETRÔNICO PROCESSO Nº 
0.00.002.000231/2011-64  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 44/2011 
licitação do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, exclusivamente para 

microempresas e empresas de pequeno 

porte , em atendimento ao artigo 6º do 

Decreto nº 6.204/2007, para aquisição de 

6 (seis) computadores workstation e 2 

(duas) ilhas de edição, incluindo os 

serviços de assistência técnica “on-

site” e garantia.  

O Conselho Nacional de Justiça torna 

público que realizará o Pregão Eletrônico 

nº 36/2011, do tipo menor preço, sob 

regime de execução indireta por 

empreitada por preço unitário PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 36/2011  

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE 

MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO 

OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA ON SITE E GARANTIA.  

O BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL – BNDES PREGÃO 

ELETRÔNICO AA Nº 32/2010 – BNDES 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1 OBJETO 

O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem 

por objeto o Registro de Preços com vistas 

a eventual aquisição de até 4.074 (quatro 

mil e setenta e quatro) microcomputadores, 

até 204 (duzentos e quatro) mouses 
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 sobressalentes e até 204 (duzentos e 

quatro) teclados sobressalentes, todos 

com garantia do fabricante de 36 (trinta e 

seis) meses, bem como para a prestação 

do serviço de assistência técnica 

complementar pelo mesmo prazo, 

conforme especificações do presente 

EDITAL e de seus ANEXO 

 

 

 5.3) JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO 

 
  A inclusão deste elemento, no Termo de Referência, tem por finalidade, 

esclarecer e justificar o motivo pelo qual se pretende fazer uma aquisição bens e 

serviços de tecnologia da informação para a Administração, de forma NÃO 

PARCELADA .  O parcelamento  do objeto, de acordo com a Lei nº 8.666/93, é 

obrigatório, quando o objeto da contratação tiver natureza divisível e desde que não haja 

prejuízo ao conjunto a ser licitado. 

“Lei n. 8.666/93  

 

Art. 23, § 1º) As obras, serviços e compras 

efetuadas pela administração serão divididas em tan tas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação c om 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade, sem perda da economia de escala. 

(Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)”  

 

 Assim sendo, a equipe de planejamento da contratação considerou a Inviabilidade 

no parcelamento do objeto , pois no que concerne esta aquisição, a pesquisa 

demonstrou que a contratação global oferta condições mais vantajosas para a 

Administração do que a contratação por itens, pelo fato da compra em escala resultar em 

menor preço. 
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5.4) FORMA DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DOS BENS: 

FORNECIMENTO DO OBJETO 

 
1) A licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 

Pública convoca, mediante CONDIÇÕES ESTABELECIDAS  em ato próprio, as 

LICITANTES interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento 

de bens e serviços. 

  De acordo com o que disciplina a Instrução Normativa nº 04/2010, 

de 04 de Novembro de 2010 , em seu art. 17,  os Termos de Referência 

confeccionados para a contratação de bens e serviços de TI pela 

Administração Pública Federal, devem conter, no mínimo, as seguintes 

informações ...“art. 17, §1º, inciso V – modelo de prestação de  serviços ou 

de fornecimento de bens, conforme art. 13, inciso V III”.  

  Registre-se que, mesmo a instrução normativa contemplando no 

referido artigo as informações que devem habitar o Termo de Referência, 

somente a Nota Técnica nº 01/2008 – SEFTI/TCU  discorreu, apropriadamente, 

sobre o conteúdo formal deste item. 

  Nesse sentido, uma vez superada a discussão quanto a pertinência do 

tópico, Definição da Forma de Execução dos Serviços,  é importante lembrar 

que, o tema do presente tópico deste Termo de Referência, localiza-se também 

na Lei nº 8.666 de 1993 , art. 10  e Decreto-lei nº 200/67 que assim 

preconiza: 

“Decreto-lei nº 200/67, art. 10, §7º:  

“ Para melhor desincumbir-se das tarefas de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle e 

com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado  

da máquina administrativa, a Administração procurar á 

desobrigar-se da realização material de tarefas 

executivas, recorrendo, sempre que possível, à 

execução indireta , mediante contrato, desde que 

exista, na área, iniciativa privada suficientemente  

desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos  

de execução ”  
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Porém, frise-se que, da leitura atenta da Lei de Licitações e Contratos, Lei 8.666/93, só 

se fala em regime de execução quando a licitação se referir a obra ou serviço.  Destarte, 

quando o objeto da licitação se tratar de fornecimento de bens , a Lei de Licitações e 

Contratos, Lei 8.666/93, no art 55, inciso II estabelece, necessariamente, “a forma de 

fornecimento” .  Diante do exposto, a Equipe de Planejamento da Contratação, rativos, 

empregará , para esta aquisição, a Forma de Fornecimento  do tipo integral . 

 

6. DOS ELEMENTOS DE GESTÃO CONTRATUAL 

 

6.1) DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: PAPÉIS E  
RESPONSABILIDADES 

 

 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  
ID PAPEL ENTIDADE  ID RESPONSABILIDADE 

1 
1 

Elaboração do Plano de Inserção 
do contratado 

 
2 

Convocação e realização de 
reunião inicial  

 
3 

Encaminhamento formal de 
Ordem de Serviço  

 
4 

Encaminhamento das demandas 
de correção à contratada, quando 
houver  

 
5 

Encaminhamento de indicação de 
sanções à XXXX, quando as 
houver  

 
6 

Autorizar à contratada a emissão 
de Nota(s) Fiscal(ais) 

 
7 

Encaminhamento de pedidos de 
alteração contratual à XXX, 
quando os houver  

 
8 

Manutenção do Histórico de 
Gerenciamento do Contrato  

 

GESTOR DO 
CONTRATO SUSEP 

9 
Encaminhar justificativa para 
aditamento contratual à XXX se 
julgado conveniente e oportuno  
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ID PAPEL ENTIDADE  ID RESPONSABILIDADE 

Id 
Responsabilidade  

1 
Participar da elaboração do Plano 
de Inserção do contratado  

2 
Participar da reunião inicial  

3 
Verificação da aderência dos 
serviços prestados aos termos 
contratuais  

2 FISCAL 
ADMINISTRATIVO SUSEP 

4 

Verificação da manutenção das 
condições classificatórias 
referentes à pontuação obtida e à 
habilitação técnica  

ID PAPEL ENTIDADE  Id Responsabilidade 

1 
Participar da elaboração do Plano 
de Inserção do contratado  

2 
Participar da reunião inicial  

3 

Avaliação da qualidade dos 
serviços realizados e das 
justificativas, quando as houver, 
de acordo com os Critérios de 
Aceitação definidos em contrato.  

4 
Identificação de não 
conformidades com os termos 
contratuais  

5 

Verificação da manutenção das 
condições classificatórias 
referentes à pontuação obtida e à 
habilitação técnica 

3 FISCAL TECNICO SUSEP 

6 
Verificação da manutenção das 
condições elencadas no Plano de 
Sustentação 
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ID PAPEL ENTIDADE  Id Responsabilidade 

1 
Participar da elaboração do Plano 
de Inserção da contratada  

2 
Participar da reunião inicial  

3 

Avaliação da qualidade dos 
serviços realizados e das 
justificativas, quando as houver, 
de acordo com os Critérios de 
Aceitação definidos em contrato.  

4 
Identificação de não 
conformidades com os termos 
contratuais  

5 
Verificação da manutenção da 
necessidade, oportunidade e 
economicidade da Contratação 

4 FISCAL 
REQUISITANTE SUSEP 

6 
Verificação da manutenção das 
condições elencadas no Plano de 
Sustentação 

ID PAPEL ENTIDADE  Id Responsabilidade 

5 REPRESENTANTE 
DO CONTRATADO 

A ser 
definido 

1 

Participar da reunião inicial, 
apresentando o preposto, 
entregando o termo de 
compromisso e o termo de ciência 
assinados, cf. Art. 15, Inciso VI da 
IN04/2010 e prestando e 
recebendo esclarecimentos 
relativos a questões operacionais, 
administrativas e de 
gerenciamento do contrato. 

ID PAPEL ENTIDADE  Id Responsabilidade 

1 
Participar da reunião inicial.  

2 
Receber Ordens de Serviço  

3 
Receber autorização para emissão 
de Notas Fiscais  

6 
 

PREPOSTO DO 
CONTRATADO 

A ser 
definido 

4 
Entregar termo de ciência 
assinado pelos novos empregados 
em casos de inclusão/substituição  
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 1) A fiscalização da execução do Contrato serão exercidos por meio de um 

representante (denominado Fiscal(ais) do contrato ), designado pela CONTRATANTE , 

para fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 

defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao CONTRATADO , conforme 

determina o art. 67, da  Lei n º 8.666/1993 , e suas alterações; 

 2) A administração indicará o Gestor do Contrato  responsável por acompanhar 

(tomar todas as decisões e providências) que ultrapassem a competência do Fiscais do 

Contrato , consoante o disposto no § 2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e artigo 6º d o 

Decreto nº 2.271/97 ; 

 3 O representante do CONTRATANTE  anotará, em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo 

de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados; 

 4) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

serão encaminhadas, posteriormente, à autoridade competente, ou seja, aos superiores 

da CONTRATANTE em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº.8.666/93 ; 

 5) A existência da fiscalização do CONTRATANTE  de nenhum modo diminui ou 

altera a responsabilidade da CONTRATADO  na prestação dos serviços a serem 

executados; 

 6) Cabe ao CONTRATADO atender prontamente e dentro do prazo estipulado 

quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do Contrato, sem 

que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRA TANTE, não implicando essa 

atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade do CONTRATADO , que é total e irrestrita com relação aos serviços 

contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato. 
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 7) O CONTRATANTE  poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou 

preposto da CONTRATADO  que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote 

procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 8) Não se configurará, tampouco, e em nenhuma hipótese , a co-responsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

 

 
6.2) DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 

 

  Além de outras obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, em 

particular no item 4) ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS (págs . 15 a 31) 

ou em lei, particularmente na Lei nº 8.666/1993, constituem obrigações da 

CONTRATADA : 

 1) OBSERVAR , na execução do objeto do presente CONTRATO, todas as 

condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência; 

 2) MANTER durante toda a vigência do CONTRATO todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas por lei, na ocasião da contratação (habilitação e 

proposta), comprovando, mensalmente e sempre que solicitado pela Superintendência 

de Seguros Privados - SUSEP , assim como em relação às demais exigências 

contratuais e neste Termo de Referência.  Assim, durante a vigência do Contrato, o 

CONTRATADO  ficará obrigada a renovar todos os documentos relativos à regularidade 

no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (art. 55, inciso XIII da 

Lei nº 8.666/93); 

 3) ENTREGAR, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis , a contar da data 

de assinatura do contrato , todos os equipamentos solicitados com todos os itens 

acessórios de hardware e software necessários à perfeita instalação e funcionamento, 

conforme as especificações constantes do Item 4) ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

TÉCNICOS (págs. 15 a 31) , no quantitativo e locais informados no Item 6.5 (pág. 49) ; 
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 4) REPARAR  todos os danos e prejuízos que comprovadamente sejam de sua 

responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos ou mão-de-obra, 

em toda área envolvida e em decorrência de erros ou falhas na execução do objeto do 

CONTRATO; 

 5) FORNECER assistência técnica e garantia aos equipamentos na forma “on-

site” , nas instalações da Sede da Superintendência de Seguros Privados no Rio de 

Janeiro, em caso de defeito dos equipamentos, com reposição/substituição parcial ou 

total de componentes e/ou substituição dos mesmos quando não for possível sua 

manutenção, sem ônus para a Superintendência de Seguros Privados; 

 6) FORNECER equipamentos novos, sem uso, não recondicionados, e em linha 

de produção e acondicionados em suas embalagens originais de fábrica; 

 7) ENTREGAR, juntamente com os equipamentos, todas as mídias de instalação 

originais e/ou de recuperação contendo drivers, programas de instalação e 

documentação, bem como documentos impressos (contrato de licenciamento de usuário 

final e certificado de autenticidade) que comprovem o seu licenciamento em nome da 

Superintendência de Seguros Privados ; 

 8) CUMPRIR com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)  que sejam compatíveis com o 

regime de direito público; 

 9) GUARDAR  o sigilo de quaisquer informações a que tenha acesso, em virtude 

do cumprimento dos serviços a serem executados ou de que tenha tomado 

conhecimento no curso da execução do objeto, inclusive após o término do prazo de 

vigência do Contrato, sendo proibida a divulgação do conteúdo das referidas informações 

a terceiros em geral e, em especial a quaisquer meios de comunicação públicos ou 

privados.  Assim como, assinando o Termo de Compromisso correspondente quando da 

celebração do contrato e cobrando sua ciência e observância a todos os seus 

colaboradores envolvidos nos serviços prestados, mediante assinatura de Termo de 

Ciência. Ambos os documentos deverão estar em conformidade com o disposto na 

Instrução Normativa Nº 04, de 12/11/2010, da SLTI ; 
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 10) CUMPRIR, durante a execução do CONTRATO, as leis federais, estaduais e 

municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas 

infrações cometidas, convencionando-se desde já, que a Superintendência de Seguros 

Privados poderá descontar de qualquer crédito da CONTRATADA a importância 

correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por 

imposição legal; 

 11) GARANTIR  que o objeto deste CONTRATO não infrinja quaisquer patentes, 

direitos autorais ou “trade-secrets”, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive 

honorários de advogados, custas e despesas decorrentes de qualquer ação judicial ou 

processo iniciado contra a Superintendência de Seguros Privados, por acusação da 

espécie, devendo o CONTRATADO ser chamada à autoria para comparecer ao 

processo pela melhor forma prevista em direito; 

 12) ASSUMIR todos os gastos e despesas dos equipamentos ou componentes 

substituídos que se fizerem necessários para o cumprimento do Contrato, tais como: 

ferramentas, transportes, fretes, peças, acessórios, impostos, e seguros, no caso de 

haver necessidade de retirada de equipamentos das instalações da Superintendência de 

Seguros Privados – Sede conforme os endereços definidos nos termos do item 7 ; 

 13) SUBSTITUIR por novos com igual especificação técnica, sem qualquer ônus 

para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP  e após prévia verificação e 

aprovação deste, os equipamentos e/ou respectivos acessórios, cujo reparo não for 

possível realizar; 

 14) CORRIGIR quaisquer falhas verificadas no objeto contratado, sem qualquer 

ônus adicional para a Superintendência de Seguros Privados, respeitando o prazo 

mínimo de garantia de 3 (três) anos; 

 15) PRESTAR garantia aos microcomputadores e respectivos acessórios quando 

for o caso, no prazo igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data 

da emissão do aceite do termo circunstanciado de recebimento definitivo; 
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 16) MANTER, obrigatoriamente , nas dependências da CONTRATANTE , todos 

os técnicos do CONTRATADO designados para execução de qualquer tipo de chamado 

técnico ou serviço relacionado à execução ao objeto do Contrato identificados com 

crachás e uniformizados ; 

 17) É PROIBIDA A SUBCONTRATAÇÃO , total ou parcial, do fornecimento do 

objeto deste contrato; 

 18) DISPONIBILIZAR  para a CONTRATANTE  acesso a Central de Atendimento, 

onde serão registrados todos os pedidos de chamado técnicos; 

 19) MANTER, obrigatoriamente , nas dependências da CONTRATANTE , todos 

os técnicos do CONTRATADO designados para execução de qualquer tipo de chamado 

técnico ou serviço relacionado à execução ao objeto do Contrato identificados com 

crachás e uniformizados (quando for o caso) ; 

 20) RESPEITAR E OBEDECER  às normas do sistema de segurança da 

CONTRATANTE relativas ao trânsito de pessoas em suas dependências, assim como as 

normas condominiais do BACEN/ADRJA , para a entrega, transporte dos materiais, 

equipamentos e suprimentos para a execução dos serviços, visto que uma parte das 

dependências da CONTRATANTE  está localizada no interior do prédio do BACEN-RJ ; 

 21) RESPONSABILIZAR-SE  por todos os encargos e despesas que se fizerem 

necessários para o cumprimento dos serviços que irão compor a execução do objeto 

contratado nos locais indicados pela CONTRATANTE , durante todo o período de 

Vigência do Contrato, tais como: transporte, fretes, ferramentas, peças e acessórios dos 

equipamentos, assistência técnica, manutenção e corretiva e etc; 

 22) PARTICIPAR  das reuniões convocadas pelos responsáveis pela fiscalização 

do contrato, sendo que, na primeira delas, deverá indicar o preposto e entregar, 

assinados, o Termo de Compromisso e o Termo de Ciência referidos no item 12 (pág. 

81);  

 23) ACEITAR , nas mesmas condições contratuais, o aumento ou a diminuição 

dos serviços contratados, quando solicitado pelo CONTRATANTE , observados os limites 

previstos no artigo 65,§ 1º, da Lei nº 8.666/93 ; 

 



 47

6.3) DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

 

 1) REALIZAR  os pagamentos devidos ao CONTRATADO , nas condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

 2) DESIGNAR, como Gestor do CONTRATO , o titular do Coordenação Geral de 

Tecnologia da Informação - CGETI, a quem caberá acompanhar a execução do objeto 

contratado, a liquidação da despesa, o atestado de cumprimento das obrigações 

assumidas, consoante as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 ; 

 3) DESIGNAR, como Fiscal do  Contrato,  o titular do Coordenação de Suporte 

Operacional de Tecnologia da Informação - COSUP, a quem caberá fiscalizar a 

execução do objeto contratado para atestar a conformidade da quantidade e qualidade 

dos equipamentos e produtos entregues com o de acordo com as especificações 

contidas no termo de referência, sendo responsável pela fiscalização direta de sua 

execução do objeto contratado; 

 4) REALIZAR , quando conveniente, a substituição do Gestor/Comissão de 

Recebimento designados nos incisos anteriores, por outros profissionais, mediante carta 

endereçada ao CONTRATADO ; 

 5) COLOCAR  à disposição do CONTRATADO todas as informações necessárias 

para a perfeita execução do objeto deste Termo de Referência; 

 6) COMUNICAR ao CONTRATADO , por escrito: 

6.1) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com 

este Termo de Referência e ao CONTRATO; 

6.2) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas 

irregulares da CONTRATADO , concedendo-lhe prazo para defesa;  

6.3) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Termo de 

Referência. 
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 7) PERMITIR o acesso ao pessoal do CONTRATADO às dependências da 

CONTRATANTE  para a realização da entrega dos equipamentos adquiridos ou, para 

prestação do serviço de assistência técnica necessários a manutenção dos 

equipamentos, assim como a correção das falhas eventualmente detectadas na 

execução do objeto contratado, resguardadas todas as necessidades de sigilo e 

segurança, assim como dependerá de autorização da CONTRATANTE  toda e qualquer 

intervenção nos equipamentos para realização de manutenção corretiva; 

 8) PRESTAR ao CONTRATADO , em tempo hábil, todas as informações 

necessárias à execução dos serviços de assistência técnica; 

 9) ACOMPANHAR e FISCALIZAR  o fornecimento/entrega do equipamentos ou 

serviço de assistência técnica do objeto do contrato de acordo com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

 10) PROMOVER a verificação das especificações técnicas do objeto contratado 

em conformidade com as especificações propostas no Item 4) ESPECIFICAÇÃO DOS 

REQUISITOS TÉCNICOS (págs. 15 a 31)  deste Termo de Referência; 

 11) SOLICITAR  a substituição dos equipamentos defeituosos; 

 12) REJEITAR , no todo ou em parte, a entrega/fornecimento de equipamentos 

realizado em desacordo com as especificações técnicas contidas neste Termo de 

Referência; 

 13) NÃO PERMITIR que terceiros executem os serviços de assistência técnica, 

manutenção ou reparo nos equipamentos; 

 14) NOTIFICAR o CONTRATADO sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos equipamentos para que sejam adotadas as medidas necessárias para a 

correção dos problemas; 

 

 

 

 6.4) DAS FORMAS E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 



 49

 

6.4 – FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

Id Evento  Forma de Acompanhamento  

1 Reunião Inicial  Presencial ou Tele Conferência com a 
contratada.  

2 Encaminhamento de 
demandas  

Retorno da contratada por telefone ou 
e-mail.  

3 Reunião de 
acompanhamento  

Presencial ou Tele Conferência com a 
contratada  

 

 6.5) DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 

 1) Os equipamentos (microcomputadores) deverão ser entregues, na Sede da 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP , situado na Av Presidente Vargas, 

730 - 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, em dias úteis, de segunda a sexta feira, 

exceto sábados, domingos e feriados no período de 9h às 18h no prazo de até 45 

(quarenta e cinco) dias úteis , a contar da data de encaminhamento formal da ordem 

de fornecimento de bens ao preposto do Contratado; 

 2) Os microcomputadores deverão ser entregues, nos locais e nos quantitativos, 

respeitando-se a seguinte tabela abaixo: 

Local de Entrega Endereço Quantidade de 
Microcomputadores 

Sede da SUSEP 

Rio de Janeiro  – Av 
Presidente Vargas, 730 – 
Centro – Rio de janeiro – 

Cep: 20071-900 

250 

 

 3) O prazo de entrega  dos microcomputadores poderá ser prorrogado  a critério 

da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP , desde que seja requerido pelo 

CONTRATADO , por escrito e protocolado, em até 72 (setenta e duas) horas , antes do 

término do prazo estabelecido no item 1  acima; 
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 4) A entrega dos microcomputadores será supervisionada por servidores 

formalmente designados para esta função, de acordo com a PORTARIA SUSEP 

Nº3.734, de 02 de Agosto de 2010 . 

 5) Todos os equipamentos (microcomputadores)  entregues deverão ser 

idênticos , sendo vedado qualquer tipo de diferença na configuração do hardware, do 

software e na características visuais entre eles. 

 6) Todos os equipamentos (microcomputadores) fornecidos deverão ser novos, 

sem reforma, sem uso anterior, não recondicionados e em linha de produção, entregues 

em suas embalagens devidamente lacradas, dentro do prazo estabelecido no item 1  

acima, com todos os itens de hardware e software necessários ao perfeito funcionamento 

do equipamento, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de 

Referência; 

 7) Aplica-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de defesa  do Consumidor . 

 8) O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser igual a 36 (trinta e seis)  

meses, para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica no local (“ ON 

SITE”);  O prazo de garantia começa a contar da data de expedição do (“Termo de 

Recebimento Definitivo” ) dos equipamentos, compreendendo a reposição e 

reinstalação de todos os produtos com defeitos de fabricação e/ou montagem, incluindo 

quaisquer peças ou componentes, sem ônus para a Contratante. 

 

 

 

 

 

 
 9) DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 

 9.1) Observado o disposto no artigo 73 da Lei 8.666/93, inciso II  os 

equipamentos serão recebidos, obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 

 9.2) Recebimento Provisório : 
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  Os equipamentos (microcomputadores) serão recebidos provisoriamente , 

pelo Fiscal técnico e pela Comissão de recebimento de Material designada, conforme o 

disposto no art. 15, §8º, da Lei 8.666/93  considerando, ainda, o que dispõe os artigos 62, 69, 

73 e 74 da mesma Lei.  A Comissão receberá os equipamentos, mediante a emissão de 

“ Recibo Provisório ”, assinado pelas partes , para efeito da posterior verificação da 

quantidade e análise da conformidade das especificações técnicas dos 

microcomputadores de acordo com o Item 4) ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

TÉCNICOS (págs. 15 a 31)  do quantitativo total dos microcomputadores entregues. 

 9.3) Recebimento Definitivo : 

  Os equipamentos (microcomputadores) serão recebidos definitivamente  

após a verificação da quantidade, qualidade e as características técnicas do quantitativo 

total dos microcomputadores estão em conformidade com as especificações técnicas 

estabelecidas, de acordo com o Item 4) ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

TÉCNICOS (págs. 15 a 31) .  Após cumpridas todas as etapas para verificação de todos 

os equipamentos e a relevante aceitação  pela Comissão de Recebimento , será 

expedido, o “Recibo Definitivo” , assinado pelas partes  no prazo de até 30 (Trinta) 

dias úteis , prorrogável uma vez , por igual período , a contar da data do recebimento 

provisório.  

 9.4) O inicio da contagem do prazo de garantia do objeto contratado, dar-se-á a 

partir da data de emissão do recebimento definitivo. 

 

 

 

 

 

 9.5) O recebimento do equipamentos será realizado por meio de uma Comissão de 

Recebimento de Material: 

5.1) O Recebimento  é o ato pelo qual o material adquirido é entregue à 
SUSEP ou às suas Representações no local previamente designado, não 
implicando em aceitação.  Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e 
conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor estabelecendo a 
data efetiva da entrega do material.  
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5.2) A Aceitação  é o ato pelo qual a Comissão de Recebimento de Materiais se 
manifesta, declarando que, todos os equipamentos entregues à SUSEP ou às 
suas Representações, no local previamente designado, foram verificados e 
estão em conformidade com às especificações técnicas.  A partir deste instante 
para comprovar a aceitação, será emitido pela comissão o documento 
denominado, “Recibo Definitivo”.  
 

5.3) A Rejeição  é o ato pelo qual a Comissão de Recebimento de Materiais se 
manifesta rejeitando , no todo ou em parte , os equipamentos que estiverem 
fora das especificações técnicas estabelecidas, de acordo com o Item 4) 
ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS (págs. 15 a 3 1). 
 

 9.6) O aceite dos equipamentos será efetuado pela Comissão de Recebimento de 

Material, servidores designados pelo SUSEP, em conformidade o que dispõe o artigo 

15, §8º da Lei 8.666 /93 que expedirão o documento de “Recebimento Definitivo” e 

elaborarão um relatório a ser encaminhado ao Fiscais do Contrato  para que sejam 

tomadas as devidas providências para aprovação e, posteriormente, os pertinentes 

procedimentos a liberação do pagamento da(s) Notas fiscais/faturas. 

 9.7) A fim de facilitar a entrega do objeto proposto, o CONTRATADO  deverá, 

obrigatoriamente,  agendar o dia da entrega  dos equipamentos com a Comissão de 

Recebimento de Material da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP , em dias 

úteis, de segunda a sexta feira, exceto sábados, domingos e feriados no período de 9h 

às 18h no prazo de 5 (cinco) dias úteis , a contar da data de encaminhamento formal 

da ordem de fornecimento de bens ao preposto do Contratado, por meio do telefone 

(021) 3233-4159; 

 

 

 

 9.8) O CONTRATADO efetuará a troca do(s) equipamento(s) que não atender(em) 

as especificações no prazo de até 5 (cinco) dias úteis , a partir do recebimento da 

solicitação. 

 9.9) O(s) representante(s) da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP  

anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do  
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objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos. 

 9.10) O pagamento será efetuado após a emissão do “Recebimento Definitivo”  

observado o disposto no artigo 73 da Lei 8.666/93 ; 

 

 6.6) DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE  

 1) A fim de permitir que as especificações técnicas dos equipamentos entregues 

sejam analisados com maior facilidade e objetivamente avaliados sob o ponto de vista 

técnico pela Comissão de Recebimento de Material serão empregados programas 

específicos e uma Planilha de referência para Verificação da Adequaçã o técnica  

para auxiliar nos trabalhos da comissão.  A planilha dever seguir o modelo apresentado 

no ITEM 6 abaixo ou outra melhor ajustável.  

1.1) O equipamento entregues serão submetidos à análise PC WIZARD 2012 ou 

CPU-Z 2012.  Poderão ser utilizados outros programas específicos, a critério da 

comissão de recebimento de material para auxiliar na verificação da aderência dos 

equipamentos às especificações técnicas. 

 2) Os equipamento entregues deverão estar corretamente identificados com o 

nome do CONTRATADO , contendo toda a documentação técnica (prospectos, manuais 

etc.), softwares e acessórios.  Notadamente, no diz respeito aos itens 11. – 

SOFTWARES: SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES APLICATI VOS, 13. – 

COMPATIBILIDADE e 14. – DOCUMENTAÇÃO E CERTIFICADOS.  Assim como, 

apresentar-se em embalagem apropriada dispondo da pertinente informação quanto às 

suas características, tais como: marca, modelo, numero de série, código do produto etc. 

 3) A fim de ser verificada a compatibilidade dos equipamento entregues, com as 

especificações contidas no Termo de Referência, os equipamentos poderão ser abertos, 

instalados ou conectados a outros equipamentos e sobre estes serão aplicados todos os 

testes e procedimentos para avaliação.  Será permitida a assistência de terceiros para 

auxiliar os trabalhos de verificação da comissão. 

 4) A Comissão de Recebimento de Material realizará os procedimentos de 

avaliação dos equipamentos e expedirão um relatório denominado Relatório de 

Avaliação do Objeto .  O Relatório comunicará se os equipamentos estão em 
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conformidade ou não  com as especificações técnicas constante do item 3  deste Termo 

de Referência. 

4.1) Na hipótese  dos equipamentos serem aprovados  pelo Relatório de 

Avaliação elaborado pela Comissão de Recebimento de Material, os 

equipamentos serão considerados homologados  e a Comissão de 

Recebimento de Material, procederá o aceite e expedirá o recibo de 

“Recebimento Definitivo” e encaminharão cópia do recibo e do relatório ao 

Fiscal do Contrato para atestação e, posteriormente, a pertinente execução dos 

procedimentos para liberação do pagamento da(s) Nota(s) fiscais/faturas. 

4.2) Na hipótese  dos equipamentos serem reprovados  pelo Relatório de 

Avaliação , no todo ou em parte, em virtude da não conformidade  com as 

especificações técnicas, os equipamentos serão considerados não 

homologados , ou seja, eles serão rejeitados .  Assim, a Comissão de 

Recebimento de Material, NÃO expedirá o recibo de “Recebimento 

Definitivo” até que todos os equipamentos defeituosos ou fora da 

especificação sejam substituídos por outros que atendam às especificações 

técnicas exigidas. 

4.3) O equipamento será rejeitado  quando: 

1) apresentar problemas de funcionamento durante a fase de verificação; 

2) apresentar características técnicas inferiores  em relação às 

especificações técnicas do Termo de Referência; 

3) apresentar característica técnicas superiores em relação às 

especificações técnicas do Termo de Referência e não vir, 

obrigatoriamente, acompanhado da declaração do CONTRATADO  de que 

entregará todos os equipamentos ofertados idênticos; 

Portanto, na hipótese do(s) equipamento(s) ser(em) rejeitado(s) , o Relatório de 

Avaliação do Objeto  será enviado ao Fiscal de Contrato para que ele possa tomar as 

devidas providências para que os equipamentos defeituosos ou fora da especificação 

sejam substituídos por outros que atendam às especificações técnicas exigidas. 

 5) A Comissão de Recebimento de Material  durante todo o processo de 

verificação dos equipamentos poderá solicitar a presença de um representante do 
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CONTRATADO para esclarecimento de dúvidas relativas quanto a qualidade de 

hardware ou quanto às especificações técnicas dos componentes. 

 6) PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ESPECIFICA ÇÕES 
TÉCNICAS 

 
CONTRATADO   

MARCA  

MODELO  

NUMERO DE SÉRIE  

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 1) PLACA MÃE 

Nº DE SOQUETES 

DE MEMÓRIA 

AUDIO 

ONBOARD/OFF 

BOARD 

VIDEO 

ONBOARD/OFF 

BOARD 

Nº 

PORTAS 

DE USB 

Resultado da 

Verificação/análise  

    APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

CONTROLADORA 

SATA 3.0 

INTERFACE DE 

REDE 

CONTROLADORA 

SATA 2.0 

conector 

PS/2 

teclado  

Resultado da 

Verificação/análise  

        APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

1 (um) conector 

USB p/ teclado 

1 (um) conector 

USB p/ mouse 

1 (um) conector 

digital 

 conector 

VGA 

Resultado da 

Verificação/análise 

    APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

conector I/O de 

AUDIO 

conector 

REDE RJ45 

conector de 

interface 

paralela e serial 

conector 

PS/2 

mouse 

Resultado da 

Verificação/análise 

      APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 3) MEMÓRIA RAM 

Nº de 

soquetes 

Pares 

idênticos 

Memoria 

DDR3 

Não registrada 

Não 

Resultado da 

Verificação/análise  
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de 

memória 

de 

memória 

1333 

duplo 

canal 

bufferizada 

Non ECC 

    APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 4) PROCESSADOR 

Nº DE núcleos Frequência 

Memória 

cachê 

total 

Conjunto 

de 

Instruções 

64 bits 

Resultado da 

Verificação/análise 

    APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

Tecnologia de 

fabricação 32nm 

(litografia) 

Não 

possuir 

“TURBO” 

EM 2 níveis  

Instruções 

SSE, 

SSE2 E 

SSE3 

 

Resultado da 

Verificação/análise  

        APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

 

 

 

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 5) DISCO RÍGIDO 

Capacidade de 

Armazenamento 

Velocidade 

de Rotação 

(RPM) 

Cache do 

disco 

“buffer” do 

disco 

rigido 

Resultado da 

Verificação/análise 

   APROVADO REPROVADO 
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SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

Interface do 

Disco Rígido 

SerialAta 3.0 

Tecnologia 

NCQ 

Tecnologia 

SMART III 

Resultado da 

Verificação/análise  

      APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 6) GRAVADOR DE DVD 

Tipo de 

Acionamento da 

bandeja: Bandeja 

motorizada 

Tipo de 

unidade: 

interna ou 

externa 

Tipos de 

Mídias 

suportadas  

Resultado da 

Verificação/análise 

   APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 7) TECLADO 

Conector USB  
Conector 

PS/2  

Teclado 

Padrão 

ABNT2, Tipo 

QWERTY 

Resultado da 

Verificação/análise 

   APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO   
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107(cento e 
sete) teclas, 
com todos os 
caracteres da 
língua 
portuguesa, 
inclusive “Ç ”; 

ajuste da 
inclinação e 
(leds) 
indicadores 
de NUM 
LOCK, CAPS 
LOCK e 
SCROLL 
LOCK 

 

Resultado da 

Verificação/análise  

      APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 8) MOUSE 

Conector USB  
Conector 

PS/2 

Três botões, 

sendo um 

tipo roda 

(wheel 

button ), para 

rolagem de 

tela 

Resultado da 

Verificação/análise 

   APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

Mouse pad   
Resultado da 

Verificação/análise  

      APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 9) MONITOR DE VIDEO 

LCD de 20 

polegadas 

widescreen 

ajuste de 

altura no 

próprio 

monitor ou 

possuir 

suporte 

 Entrada 
PRINCIPAL 
de sinais: 
Digital  
 

Entrada 
secundária 
sinais: 
VGA 
 

Resultado da 

Verificação/análise 
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que possa 

ser 

acoplado  

    APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

Presença de 

todos os 

adapatadores 

Plug & 

Play 

Acessórios 
inclusos: 
Cabo de 
alimentação 
CA, 
adaptadores 
digitais e os 
Cabos VGA  

 

Compatível 

com: 

Energy 

Star 

 

Resultado da 

Verificação/análise  

        APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 10) GABINETE 

Tipo de 

Gabinete 

Formato do 

Gabinete 

Tipo de 

manuseio 

Posições 

do Gabinete  

Resultado da 

Verificação/análise 

Padrão 

ATX/BTX com 

Fonte 

SFF (Small 

Form 

Factor) 

TOOL 

LESS 

Horizontal 

(DESKTOP)/ 

Vertical 

(com 

suporte) 

APROVADO REPROVADO 
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SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

Número de 

Baias 

Elementos 

Frontais 

Elementos na Parte 
Traseira: 
 

Resultado da 

Verificação/análise 

Externas 

Frontais:1 de 5 

¼ e 1 de 3 ½ 

polegadas. 

Internas:1 de 3 

½ polegadas 

2 USB; 

Botão 

liga/desliga;  

LED do 

botão 

liga/desliga;  

LED do HD; 

Microfone; 

Fone; 

Unidade 

Optica; 

1 (um) conector USB ou 
PS/2 para Teclado; 
1 (um) conector USB ou 
PS/2 para Mouse; 
1 (um) conector 
PRINCIPAL  digital 
(Displayport ou, DVI ) 
para Vídeo onboard; 
1 (um) conector 
SECUNDÁRIO VGA para 
Vídeo onboard; 
1 x I/O de Áudio; 
1 x RJ45 (Conector de 
rede onboard); 
6 (seis) Portas USB 2.0 
ou superior ; 
Fonte de alimentação 

 

APROVADO REPROVADO 

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO   

 

 

 

 

 

 

 

 6.7) DA ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS 

 
Bem Estimativa Forma de Estimativa  
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MICROCOMPUTADOR (DESKTOP)  completo 

com Monitor,  sistema operacional Microsoft 

Windows 7 professional 64/32 bits em 

português (do Brasil) ;  incluindo garantia  de 36 

(Trinta e seis) meses, bem como a prestação de 

assistência técnica ON SITE  pelo mesmo prazo, 

para uso no âmbito da Sede da Superintendência 

de Seguros Privados; 

250  Número de 
equipamentos 

 

 

 6.8) DOS NÍVEIS DE FORNECIMENTO DOS BENS  

 

Etapa / Fase / Item Indicador Valor Aceitável 

Fornecimento 

Razão entre o número de equipamentos 

entregues tidas em conformidade após 

a avaliação da qualidade e o número de 

equipamentos adquiridos. 

100% 

 

 6.9) DO ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO 

 

 1) Condições de Aceite 

 Aderência aos termos da contratação: quantidades e especificações, técnicas dos 

equipamentos e apropriados ao uso pela SUSEP, nos termos do item anterior; 

 2) Condições de alteração 

 O contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, com a devidas 

justificativas, respeitadas as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.  

 3) Condições de cancelamento 

O contrato decorrente desta licitação poderá ser rescindido mediante sua inexecução 

total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

nos termos dos  arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.  
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 6.10) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 1) O pagamento será efetuado, mediante ordem bancária, através de crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADO , em até 10 (dez) dias 

úteis a contar da data de expedição do “Recibo Definitivo”,  atesto e aprovação da Nota 

Fiscal/Fatura em 2(duas) vias por servidor designado conforme disposto no art.67 e 73 

da Lei nº 8.666/93 . 

 2) Será feita retenção no percentual indicado na Tabela constante da IN n° 28, de 

1° de março de 1999  ou a que venha a substituí-la, a título de IRPJ (Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica), COFINS (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social), 

PIS/PASEP e CSL (Contribuição Social sobre o Lucro), salvo as pessoas jurídicas 

optantes pelo SIMPLES, que deverão anexar o Termo de Opção, devidamente 

autenticado, à Nota Fiscal quando da entrega do material. 

 3) Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES,a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme 

legislação em vigor. 

 4) A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Gestor 

do Contrato designado pela CONTRATANTE , o qual somente atestará o fornecimento 

dos equipamentos e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando 

cumpridas, pelo CONTRATADO e pela CONTRATANTE , todas as condições pactuadas. 

 5) Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à licitante vencedora e o pagamento ficará 

pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP . 

 

 

 

 6) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à licitante vencedora para as correções solicitadas, 
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não respondendo a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP  por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

 6.11) DA GARANTIA CONTRATUAL 

 1 - O CONTRATADO , antes da assinatura do contrato , deverá apresentar 

garantia de execução de 5% (cinco por cento)  sobre o valor global do Contrato, na 

modalidade que vier a escolher, dentre as modalidades previstas no §1º do artigo 56 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 . 

 

 6.12) DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 1) Para o fiel cumprimento das obrigações estipulas será firmado contrato com 

prazo de: 

 1) 60 (sessenta) dias úteis , contado a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado , no que diz respeito ao fornecimento dos equipamentos OU até a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo, se este ocorrer primeiro; e 

 2) 36 (trinta e seis) meses , contados a partir da data de emissão do Termo de 

recebimento Definitivo, não podendo ser prorrogado, no que diz respeito ao serviço de 

assistência técnica;. 

 

 6.13) DA PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES  

 1) Propriedade:  os produtos e marcas objeto do presente Termo de Referência 

permanecem sob a titularidade de seus fabricantes/distribuidores por toda a extensão do 

período de duração do contrato, nos termos da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 A Susep e o CONTRATADO assumem mútuas obrigações de sigilo por intermédio 

de Termo de Compromisso estabelecido em alinhamento com a Instrução Normativa Nº 

04, de 12 de novembro de 2010, da SLTI. 

 Os equipamentos e softwares serão de propriedade da Susep e adquiridos por 

meio do contrato decorrente desta licitação. 

 2) Condições para manutenção de sigilo: ver termo de compromisso. 

 3) Restrições adicionais: não se aplica. 
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 6.14) DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO  

 A estratégia de independência do CONTRATANTE em relação ao CONTRATADO, 

compreenderá necessariamente a transferência do conhecimento detido pelo 

CONTRATADO para a CONTRATANTE.  O conhecimento deverá ser transferido através 

do seguintes mecanismos: 

1) Treinamento teórico e demonstração prática sobre os principais elementos  do 

manual de referencia do hardware; 

 2) Treinamento teórico e demonstração prática sobre os principais elementos  do 

manual de manutenção e serviços do hardware; 

 3) Treinamento teórico e demonstração prática sobre os principais elementos  de 

segurança física ou por software do equipamento, inclusive, instalação e configuração do 

módulo de controle do chip TPM; 

 4) Treinamento teórico e demonstração prática sobre os principais elementos  de 

diagnóstico básico e POST Error Messages; 

 5) Documentação  que descreva a solução em nível técnico.  A documentação 

deverá contemplar, de forma clara e objetiva, manuais de usuário e/ou manuais de 

operação que detalhem os procedimentos de configuração, ajustes e utilização dos 

equipamentos contratados. 

 A transferência do conhecimento será de forma presencial, nas dependências da 

CONTRATANTE, quando possível, e terá como público alvo, todos os componentes da 

equipe técnica da COSUP, com carga horária de 16 horas; 

 O início da atividade de transferência do conhecimento, bem como o período e 

horário de realização será definido pelo CONTRATANTE, em comum acordo com o 

CONTRATADO. 

 

 

 

 6.15) DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO  

 



 65

Função 1 Formalização de quaisquer questões técnicas ou administrativas 
durante a execução do contrato 

Documento Emissor Destinatário Meio Frequência 

Carta Contratante / 
Contratada 

Contratada / 
Contratante 

Correspondência Eventual 

Função 2 Questões técnicas ou administrativas cotidianas durante a execução 
do contrato 

Documento Emissor Destinatário Meio Frequência 

Mensagem 
eletrônica (e-mail) 

Contratante / 
Contratada 

Contratada / 
Contratante 

Internet Eventual 

Função 3 Apresentação fornecimento do software com vistas à sua quitação. 

Documento Emissor Destinatário Meio Frequência 

 

 

7. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

 Conforme o disposto no inciso IV do art. 15 da IN nº 04/2010 da SLTI/MPOG , a 

equipe de planejamento da contratação elaborou pesquisa de mercado com o intuito de 

obter orçamento detalhado em preços unitários e preços globais, estimado e máximo 

para a modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço, onde o critério de julgamento 

será o critério de menor preço. 

 Foram enviados emails para 3 (três) empresas, a saber: 

 1) Microware Tecnologia de Informação Ltda – Contato Sra. Rochali Cunha – Tel.: 

(21) 2199-2659 – email: rochaili.cunha@microware.com.br ; 

 2) Markway Business & Informática Ltda – Contato Sr. Heraldo Castro – Tel.: (21) 

2212-4500 – email: Heraldo.castro@markway.com.br ; 

 3) Tamandaré Informática Ltda – Contato Comercial@tamtec.com.br no primeiro 

email enviado para a empresa.  Nos emails subseqüente foram destacados a equipe foi 

atendida por dois representantes da empresa – Contato 

Eduardo.carvalho@tamtec.com.br e Diogo.candido@tamtec.com.br ; 
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 Assim, deparamo-nos com 3 (três) propostas válidas: a da empresa Microware 

Tecnologia de Informação Ltda, Markway Business & I nformática Ltda e 

Tamandaré Informática Ltda . Após a pesquisa de mercado realizada pela Equipe, 

foram apurados os seguintes valores, conforme tabela abaixo: 

Tabela 1) Valores Unitários 

Empresas consultadas VALOR UNITÁRIO (R$) 

Microware Tecnologia de Informação Ltda R$4.333,00 

Markway Business & Informática Ltda  R$4.127,00 

Tamandaré Informática Ltda  R$3.407,50 

Valor Unitário Médio  R$3.955,83 

 

 Assim o Valor Unitário Estimado para o Objeto é de R$3.955,83 (três mil e 

novecentos e cinqüenta e cinco Reais e oitenta e tr ês centavos). 

 Dessa forma, considerando a quantidade (volume de bens) assinalada no ITEM 

6.7 deste Termo de Referência, o valor global estimado para o Contrato de Aquisição 

dos 250 (duzentos e cinqüenta) microcomputadores é de R$988.957,50 (Novecentos e 

Oitenta e Oito Mil, Novecentos e cinqüenta e sete R eais e cinqüenta centavos) , 

deduzidos pela tabela a abaixo: 

Bem Quantidade  Valor 
Unitário Valor Global 

MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) 

completo com Monitor, sistema 

operacional Microsoft Windows 7 

professional 64/32 bits em português 

(do Brasil) ; 

250 R$3.955,83 R$988.957,50 

TOTAL R$988.957,50 
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8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 A despesa com a aquisição dos 250 (duzentos e cinqüenta) 

MICROCOMPUTADORES (DESKTOP)  foi estimada em R$988.957,50 (Novecentos e 

oitenta e oito Mil, Novecentos e Cinqüenta e Sete R eais e cinqüenta centavos) , 

conforme item demonstrado no item anterior “4.5 – DO ORÇAMENTO DETALHADO”, e 

correrá à conta do Programa XXXX/Ação XXXX. 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 1) Caso, na execução das obrigações do objeto contratado, ficar comprovada a 

existência de irregularidades, erros, atrasos injustificados no fornecimento dos 

equipamentos ou ocorrer inadimplemento total ou parcial das condições estabelecidas 

neste Termo de Referência pela qual possa ser responsabilizada a licitante sem prejuízo 

das sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/1993 , poderá sofrer as 

seguintes penalidades ou sanções: 

1.1) advertência por escrito ; 

1.2) Multa Compensatória e Moratória , na seguinte forma especificada: 

 1) multa de  10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 

contratação devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993 , na hipótese de 

recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato, aceitar, ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis , após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das 

obrigações acordadas; 

 2) multa de  5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação  

quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no Termo de Referência, dobrável na reincidência , ressalvas aquelas 

obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas; 
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 3) pelo atraso injustificado no prazo  de fornecimento do objeto, 

multa de mora  de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, 

contados do fim do prazo de 30 (trinta) dias úteis concedidos para a 

entrega dos equipamentos, sobre o valor total da contratação, até o limite 

de 20 (vinte) dias úteis . A aplicação da multa de que trata esta alínea 

não impede a rescisão unilateral do Contrato; 

 4) multa de  10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

nos casos de rescisão contratual por culpa do CONTRATADO ;  

 5) multa de  5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, 

nos casos de inexecução parcial do contrato por culpa do CONTRATADO ;  

1.3) 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, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

 2) A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993 , inclusive a responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Superintendência de 

Seguros Privados; 

 3) O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos , a contar da data do recebimento da notificação enviada pela 

Superintendência de Seguros Privados; 

 4) Caso o valor da multa aplicada não seja pago, ele será descontado de eventual 

crédito do CONTRATADO  no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data 

da notificação do ato de punição, ou, ainda, será inscrito na Dívida Ativa da União e 

cobrado judicialmente nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93 ; 
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 5) O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito 

existente na Superintendência de Seguros Privados, em favor do CONTRATADO , sendo 

que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na 

forma da lei; 

 6) As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis; 

 7) Não será aplicada multa se, devidamente justificada e comprovada , o atraso 

na entrega dos equipamentos ou na execução dos serviços de assistência técnica advier 

de caso fortuito ou de força maior; 

 8) A atuação do licitante 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 ; 

 9) Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, a Administração analisará 

as circunstâncias dos fatos e as justificativas apresentados pelo CONTRATADO  e serão 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

 10) Com fundamento no artigo 14 do Decreto nº 3.555/2000 , no artigo 7º da Lei 

nº 10.520/2002 e no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005 , a licitante que, convocada no 

prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento dos equipamentos ou na 

prestação dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além 

de ser descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a 

que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 , pelo prazo de até 5 

(cinco) anos , sem prejuízo  das multas previstas e das demais cominações legais; 
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10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 10.1) Poderão participar do processo licitatório as licitantes que atenderem a 

todas às seguintes exigências, inclusive quanto à documentação: 

 10.2.) atenderem às condições constantes do Termo de Referência ; 

 10.3) deverão estar incluídas na proposta todas as despesas com material, mão-

de-obra, taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais 

obrigações necessárias ao completo desempenho do fornecimento dos componentes e 

quaisquer despesas, tais como fretes, impostos, garantia e outras necessárias à 

realização do fornecimento.  

 10.4) demais exigências do Edital e dos seus Anexos. 

 10.5) Não poderão participar do processo licitatório: 

1) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

2) empresas em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 

extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 

incorporação; 

3) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública suspenso temporariamente, ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal; 

4) empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em 

licitação e/ou impedidas de em virtude de estar inadimplentes em obrigações 

assumidas com a SUSEP; 

5) empresas cujo Contrato Social, Estatuto ou objeto social não seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão eletrônico ; 

6) empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

Observações: 

1) A participação na licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não 

cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes 

deverão ler atentamente o Termo de Referência, o Edital e seus Anexos. 
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2) Em atendimento à determinação do Tribunal de Con tas da União, constante 

do Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário , também serão realizadas consultas: a) 

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspen sas – (Ceis) do Portal 

da Transparência; b) ao Cadastro Nacional de Conden ações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à composição 

societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os 

sócios há servidores do próprio órgão contratante. 

3) Justificativa para o impedimento de consórcios n a licitação:  A aquisição dos 

objetos definidos neste Termo de Referência possuem NATUREZA COMUM , ou 

seja, a caracterização do objeto, está em conformidade com o disposto na Decreto 

nº 5.450/2005, art. 2º, §1º .  Trata-se de fornecimento de sotfware de prateleira, não 

havendo complexidade no objeto para formação de consórcio. 

Acórdão nº 1917/2003 TCU/Plenário  

6.1 A propósito, cabe aqui transcrever a menção, já feita no 

Voto do Relator em Decisão interlocutora deste processo (Acórdão 

Plenário / TCU nº 793/2003 ), da lição do Mestre Marçal Justen Filho, 

extraída do seu livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, verbais: “No campo das licitações, a formação de 

consórcios poderia reduzir o universo da disputa. O consórcio poderia 

retratar uma composição entre eventuais interessados: em vez de 

estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a 

competição. Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados 

positivos e compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as 

circunstâncias do mercado e (ou) a complexidade do objeto tornam 

problemática a competição. Isso se passa quando grande quantidade 

de empresas, isoladamente, não dispuserem de condições para 

participar da licitação. Nesse caso, o instituto do consórcio é a via 

adequada para propiciar ampliação do universo de licitantes. É usual 

que a Administração Pública apenas autorize a parti cipação de 

empresas em consórcio quando as dimensões e a compl exidade 

do objeto ou as circunstâncias concretas exijam a a ssociação 

entre os particulares . São as hipóteses em que apenas umas poucas 



 72

empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas 

para licitação’. 

 

 

11. DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SELEÇÃO DO FORNEC EDOR 

 

 11.1) DA PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO 

 Os elementos que devem compor a proposta de cada item do objeto da licitação 

são os seguintes: 

 1) A proposta deverá ser apresentada papel timbrado, assinada e rubricada em 

todas as páginas, por seu representante legal; 

 2) Todas as folhas da proposta deverão estar numeradas no formato 001 a 999, 

incluindo os manuais ou documentos anexados. 

 3) A proposta deverá conter para o objeto: 

  A quantidade de microcomputadores: 250 (duzentos e cinqüenta) e a  

  Descrição completa dos Microcomputadores; 

 4) A proposta deverá conter o preço unitário e total dos equipamentos, em 

algarismos e por extenso (havendo discordância entre os preços unitário e total, 

prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso; 

 5) o prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos , a contar da 

data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, 

considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias; 

 6) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as 

despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o 

objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

 7) Prazos de entrega; 

 8) Apresentar indicação detalhada dos produtos cotados citando P/N, nome na 

tabela oficial, produto bem como outras características, as quais possam permitir 

identificá-los, com juntada, inclusive, de catálogos e/ou prospectos. 

 9) Serão desconsiderados os materiais resultantes de simples operação de “copiar 

e colar” as especificações constantes no Edital ou seus anexos. 
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 11.2) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

 Os critérios serão definidos, conforme o previsto no “subitem 2.3) Relativos à 

Qualificação Técnica  do item “4) DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO”  

 

 11.3) DOS CRÍTÉRIOS DE SELEÇÃO  

 1) DA NATUREZA DO OBJETO  

1.1) A aquisição dos objetos definidos neste presente Termo de Referência 

possuem NATUREZA COMUM , ou seja, a caracterização do objeto aqui 

tratado está em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, art. 1º, 

parágrafo único ;  Decreto nº 3.555, anexo II ;  Decreto nº 5.450/2005, art. 2º, 

§1º;  Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.1;  assim como o 

Acórdão nº 1.547/2004 – primeira câmara.  

2) DO TIPO E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

2.1) A Equipe de Planejamento da Contratação, com base na observância dos 

princípios constitucionais da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa 

para a Administração, assim como em conformidade com os princípios básicos 

norteadores da licitação pública, entende estarem presentes no OBJETO a ser 

contrato todos os elementos necessários para adotar a modalidade de 

licitação  PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  tendo em vista tratar-se o 

OBJETO  na definição de bem de natureza comum. 

2.2) O tipo de licitação  proposta a ser adotado para a contratação do 

OBJETO  é a de MENOR PREÇO, em conformidade com o Inciso I, do art. 45 

da Lei 8.666/93 , combinado com o Inciso X, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002  

e o § 2º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005. 
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3) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

3.1) A aplicação da Regra de preferência de que trata o art. 3º da Lei 8.248, de 

23 de Outubro de 1991, alterado pelas Leis 10.176, de 11 de Janeiro de 

2001 e 11.077, de 30 de Dezembro de 2004 , nos procedimentos realizados 

sob a modalidade PREGÃO será, no entendimento desta Equipe, APLICÁVEL , 

ou seja, não se deixará  de aplicar o direito de preferência, visto que no atual 

ordenamento jurídico este instituto se encontra em pleno vigor e a aparente 

dúvida sobre sua aplicação ou não foi elucidada, em nosso entendimento, pela 

promulgação do Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010 . 

Pelo exposto, verifica-se que não há dúvida  na aplicação da regra 

para o exercício do direito de preferência no objeto deste Termo de Referência. 

4) DO TIPO DE CONTRATAÇÃO  

4.1) A licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 

Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, as 

LICITANTES interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento 

de bens e serviços.  A licitação objetiva garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os 

interessados. 

Assim, diante do exposto, a Equipe de Planejamento da Contratação  em 

conformidade com as disposições no texto constitucional, assim como os 

diversos diplomas legais posteriores, que definem e regulam o processo de 

licitação e os contratos administrativos, NÃO se utilizará  de nenhuma das 

hipóteses legais da Contratação Direta . 

 

 

 

 



 75

 

 11.4) DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 1) Para fins de habilitação na licitação, as LICITA NTES terão de satisfazer os 

requisitos relativos à habilitação, a saber: os rel ativos à habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financ eira, regularidade fiscal e 

ainda, a apresentação de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, 

do art. 7º da Constituição Federal.  

A habilitação tem por finalidade, o exame da documentação da LICITANTE  com 

objetivo de comprovar: 

1.1) o conhecimento e a fidelidade cumprimento da legislação que envolve o 

processo licitatório pela LICITANTE; 

1.2) A relevância da boa saudável econômico-financeira da LICITANTE,  assim 

como  

1.3) A capacidade técnica da LICITANTE , de forma incontroversa, em executar o 

objeto licitado, demonstrando à Administração, através da comprovação de 

execução anterior de objeto equivalente; 

 2) A LICITANTE detentora da melhor proposta deverá apresentar os 

seguintes documentos de habilitação: 

2.1) Relativos à Habilitação Jurídica : 

1) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da LICITANTE , 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

2) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 

3) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 
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2.2) Relativos à Regularidade Fiscal : 

1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo à sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

3) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do LICITANTE , ou outra equivalente, na forma da lei, 

dentro do prazo de validade; 

4) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por Lei; 

2.3) Relativos à Qualificação Técnica : 

1) Os documentos relativos à qualificação técnica apresentam-se como de 

substancial importância, assim como os demais documentos, visto que tem 

como objetivo, assegurar que a Administração formalize contrato com a 

LICITANTE  que demonstre pertinente capacidade técnica para execução do 

objeto licitado.  

1) Comprovação de aptidão para o desempenho de ativ idade 

pertinente e compatível em características, quantid ades e prazos 

com o objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação 

de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técni ca expedido(s) 

por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que 

a LICITANTE tenha executado fornecimento equivalent e ou similar, 

em conformidade com as características técnicas do objeto previstas 

neste Termo de Referência. 

a.2) O(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o end ereço e o 

telefone do(s) atestador(es), ou qualquer outro mei o para que a 

SUSEP possa manter contato com a(s) entidade(s) ate stante(s). 
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2.4) Relativos à Qualificação Econômico Financeira : 

1) 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, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

2) Certidão negativa de falência ou concordata, ou de recuperação judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

2.5) Relativos ao Cumprimento do disposto no inciso XXXI II do art. 7º da 

Constituição Federal : 

1) Declaração  do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 

7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei Federal nº. 

9.854//99, regulamentada pelo Decreto Presidencial nº. 4.358 , de 

05//09//2002; 

2.6) Relativos à Inexistência de Fatos Impeditivos para a sua habilitação : 

1) Declaração  expressa do proponente, sob as penas da Lei, da inexistência 

de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme 

regulamentação constante da IN/MARE nº 05/95  e ciência da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do § 2°, do 

art. 32 da Lei Federal nº. 8.666//1993 , alterado pela Lei nº. 9.648//1998 ; 
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 11.5) DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 

1) Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência a 

serem fornecidos deverão, obrigatoriamente,  possuir as especificação 

técnicas de forma clara e detalhada dos materiais o ferecidos, indicando o 

modelo, a marca do fabricante e o número de série , podendo ser 

desclassificada a proposta que omitir estes dados ou a eles acrescentar 

expressões como: “referência”, “similar”, “atende”, “conforme especificado” ou 

“conforme nossa disponibilidade de estoque”; 

2) Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência a 

serem fornecidos deverão ser novos, não denotando uso anterior ou 

recondicionamento e em linha de produção, não podendo haver qualquer anúncio 

de descontinuidade pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. Deverá ser 

apresentada declaração do fabricante, junto com a Documentação Técnica. 

3) Na hipótese do modelo do equipamento referente ao objeto deste Termo de 

Referência sofrer descontinuidade a LICITANTE  deverá entregar o modelo mais 

recente (substituto), com características técnicas iguais às exigidas neste Termo 

de Referência. 

4) Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência a 

serem fornecidos deverão entregues em suas embalagens individuais, 

devidamente lacradas, com todos os itens e acessórios necessários à sua 

perfeita instalação e funcionamento incluindo cabos, conectores, interfaces, 

suportes e softwares de instalação e/ou configuração; 

5) O prazo de entrega dos equipamentos, não poderá exceder a 45 (quarenta e 

cinco) dias úteis  a contar da data de encaminhamento formal da ordem de 

fornecimento de bens ao preposto do Contratado e, somente poderá ser 

prorrogado em caso de força maior, devidamente comprovado pelo 

CONTRATADO , por escrito, até 72 (setenta e duas) horas antes do término do 

prazo anteriormente estabelecido; 
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6) Declaração expressa de que todos os impostos, taxas, fretes, seguros se 

necessários, e demais encargos, bem como todas as despesas relativas à 

consecução eficiente e integral do objeto da presente licitação encontram-se 

inclusos no preço apresentado na proposta; 

7) Declaração de que durante o prazo de garantia oferecido para os 

equipamentos cotados, o próprio fornecedor, às suas expensas, sem qualquer 

ônus para o Superintendência de Seguros Privados, compromete-se a cumprir 

todas as condições de garantia dos equipamentos exigidas neste Termo de 

Referência ou as estipuladas em sua proposta quando maior; 

9) O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser igual a 36 (trinta e seis) 

meses, para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica no local 

(“ ON SITE”)  e fornecida aos equipamentos nas instalações da Sede da SUSEP 

no Rio de Janeiro.  O prazo de garantia começa a contar da data de emissão do 

Recibo declarando o (“Recebimento Definitivo” ) dos equipamentos, 

compreendendo a reposição e reinstalação de todos os produtos com defeitos de 

fabricação e/ou montagem, incluindo quaisquer peças ou componentes, sem 

ônus para a Contratante. 

 

 11.6) DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO 

 

1) o critério de aceitabilidade  de preço  para os equipamentos cotados será 

estabelecido pelo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR , em 

moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso; 

2) A proposta de preço deverá ser cotada pelo MENOR PREÇO do objeto  

licitado, de acordo com as especificações estabelecidas e demais exigências 

contidas no Termo de Referência, no qual deverão estar incluídos todos os 

impostos, taxas e contribuições, fiscais ou parafiscais, serviços de frete, 

transporte e assistência técnica, assim como quaisquer outras despesas 

necessárias ao fornecimento dos equipamentos. 
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3) O objeto do Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na 

proposta da LICITANTE vencedora, que será fixo e irreajustável, nos termos 

dispostos em conformidade com o art. 28, caput e § 1º, da Lei nº 9.069, c/c os 

arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001 . 

4) Será declarado vencedor, a LICITANTE  que oferecer o Menor Preço , atender 

todas às exigências de habilitação, assim como às especificações técnicas 

contidas no Termo de Referência para o objeto licitado; 

5) O preço ajustado poderá sofrer correção desde que não reste dúvida da 

ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do 

art. 65, da Lei 8.666/93 . 

 

 11.7) DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

1) Tendo em vista os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa e da vinculação ao 

instrumento convocatório, a concepção dos critérios de julgamento formulados 

pela CGETI estão rigorosamente em conformidade com os princípios 

constitucionais da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. 

 Como o tipo de licitação escolhido foi o de “MENOR PREÇO” , representado 

pelo MENOR VALOR , logo, pois, ele constituir-se-á como critério de julgamento, 

em conformidade com o Inciso I, do art. 45 da Lei 8.666/93 , combinado com o 

Inciso X, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002,  § 2º, do art. 2º, do Decreto nº 

5.450/2005, § 1º, § 2º e caput do art. 9º do Decreto 7.174, de 12 de maio de 

2010, contudo, deve ficar claro que, além do critério de Menor preço, as 

exigências referentes às especificações técnicas e os requisitos de habilitação 

compõe os requisitos mínimos para a escolha da proposta mais vantajosa. 
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 12) DOS MODELOS DE DOCUMENTOS  

 1) São partes integrantes deste Termo de Referência, para todos o fins e efeitos, 

os seguintes modelos de documentos: 

1) ANEXO I: PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

2) ANEXO II: MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

3) ANEXO III: MODELO DE RECIBO PROVISÓRIO 

4) ANEXO IV: MODELO DE RECIBO DEFINITIVO 

5) ANEXO V: MODELO DE TERMO DE CIENCIA 

6) ANEXO VI: MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO  

7) ANEXO VII: MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS 

 

 13) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 1) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus 

Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão 

os dia úteis.  Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Termo de 

Referência em dias de expediente na Superintendência de Seguros Privados, 

Representações ou Regionais . 

 2) Conforme o disposto no art. 96 da Lei nº 8.666/93 , é crime : 

“Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 

aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contr ato dela decorrente:” 

I - elevando arbitrariamente os preços; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercado ria falsificada ou 

deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por outra; 

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais  onerosa a proposta ou 

a execução do contrato; 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e mul ta 
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 4) Aplicar-se-ão aos casos omissos as demais disposições em conformidade com 

a Lei 10.520, de julho de 2002 , nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 , nº 

5.450, de 31 de maio de 2005  e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 3) A SUSEP poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades 

inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 , e suas 

alterações, tendo como base os preços constantes da(s) proposta(s) do(s) 

CONTRATADO.  
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 
 

ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
(UNIDADE) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

 
    

TOTAL  
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

ANEXO II - DO TERMO DE REFERÊNCIA 
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONA L 

 
O(a) Sr(a) [nome do(a) responsável ], CPF [número do CPF do responsável ], cargo 

[cargo que ocupa ], na [Nome (Razão Social) da Empresa Contratante ], CNPJ 

[número do CNPJ da Contratante ], endereço [endereço completo], atesta , sob as 

penas da Lei, que a empresa [Nome (Razão Social) da Empresa Contratada ], CNPJ 

[número do CNPJ do Contratado ], com sede à [endereço completo do Contratado ], 

mantém(manteve) com esta instituição contrato de Fornecimento de Microcomputadores 

completos com monitor, tendo prestado os referidos fornecimentos de forma satisfatória.  

 

 

 
_______________________________ 
[Local e data da emissão do Atestado ] 
 
 
 
_______________________________________________________ 
[Assinatura do responsável pela emissão do Atestado,  com nome, 
 cargo, telefone e e-mail institucional para contat o.] 
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Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

MODELO DE RECIBO PROVISÓRIO 
 

 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE  
SEGUROS PRIVADOS 
 

RECIBO PROVISORIO 

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NA NOTA FISCAL 
Nº______________________DE _____/_____/_____ ENTREGUES PELA 
EMPRESA____________________________________ PARA EFEITO DE 
POSTERIOR VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO MATERIAL COM A 
ESPECIFICAÇÃO PELO PRAZO DE ATÉ 30 dias úteis , CONFORME 
PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESTANDO A(S) 
MERCADORIAS EM CONFORMIDADE COM A NOTA DE EMPENHO Nº 
_________________. 

APÓS A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SERÁ EXPEDIDO O 
RECEBIMENTO DEFINITIVO E, A NOTA FISCAL, POSTERIORMENTE, 
ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO 
 
O RECEBIMENTO DEFINITIVO REALIZAR-SE-Á, SOMENTE SE TODAS OS 
MICROCOMPUTADORES ESTIVEREM DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇOES 
 
 
 

                    XXXXXXXXXXX,____de ___________________ de _______ 
                                cidade 
 

 

Responsável pelo Recebimento 
 
 

Matricula Carimbo 

Contratado 
 
 

CPF/ nº Identidade Nº de Ordem de 
Fornecimento 

Objeto Nº do Contrato  
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Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 25, inciso 

III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 4 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG, de 12/11/2010, que os serviços (ou bens), relacionados na O.S. acima 

identificada, foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à 

conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente 

definidos pela Contratante. 

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até ___ 

dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às 

especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato 

supracitado. 

 

De Acordo. 

 

Rio de Janeiro, _____ de _______________de ______. 

 

 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Fiscal Técnico do Contrato Preposto 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Nome do Fiscal Técnico do Contrato Nome do preposto 

Matricula SIAPE Qualificação civil 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 
MODELO DE RECIBO DEFINITIVO 

 

 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE  
SEGUROS PRIVADOS 
 

RECIBO DEFINITIVO 

RECEBEMOS DEFINITIVAMENTE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NA 
NOTA FISCAL Nº__________________DE _____/_____/_____ ENTREGUES 
PELA EMPRESA_____________________________________ EM VIRTUDE DA 
CONFORMIDADE DO MATERIAL COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, 
CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESTANDO A(S) 
MERCADORIAS EM CONFORMIDADE COM A NOTA DE EMPENHO Nº 
_________________. 

APÓS A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SERÁ EXPEDIDO O 
RECEBIMENTO DEFINITIVO E A NOTA FISCAL, POSTERIORMENTE, 
ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO 
 
 
O RECEBIMENTO DEFINITIVO REALIZAR-SE-Á, SOMENTE SE TODAS OS 
MICROCOMPUTADORES ESTIVEREM DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇOES 
 
 
 

                    XXXXXXXXXXX,____de ___________________ de _______ 
                                cidade 
 

 

Responsável pelo Recebimento 
 
 

Matricula Carimbo 

Contratado 
 
 

CPF/ nº Identidade Nº de Ordem de 
Fornecimento 

Objeto Nº do Contrato  
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Por este instrumento, os servidores acima identificados atestam, para fins de cumprimento do 

disposto no art. 25, inciso III, alínea “g” da Instrução Normativa nº 4 do Ministério do  

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 12/11/2010, que os bens integrantes da Ordem 

de Fornecimento de Bens acima identificada possuem qualidade compatível com a especificada 

no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado. 

 

De Acordo. 

 

Rio de Janeiro, _____ de _______________de ______. 

 

 

CONTRATANTE 

Gestor do Contrato Fiscal Requisitante do Contrato 

 

_____________________________ 

 

________________________________ 

Nome do Gestor do Contrato Nome do Fiscal Requisitante do Contrato 

Matricula SIAPE Matricula SIAPE 
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ANEXO V TERMO DE CIÊNCIA 

Contra to  N°:  

 

 

Objeto:  

 

 

Ges tor  do  Contra to :   Mat r.

:  

 

Cont ra tan te  (Órgão) :   

Cont ra tada:  

 

 CNP

J:  

 

Prepos to da 

Contra tada:  

 CPF:   

 
Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer 

a declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes na 

Contratante. 

 

______________________,______ de _______________ de 20_____. 
 

 
Ciência 

 
CONTRATAD A 
Funcionár ios  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  

 
______________________ 

<Nome> 
Matr ícu la :  <Matr.>  
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ANEXO VI TERMO DE COMPROMISSO 

O <NOME DO ÓRGÃO>, sediado em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em  

<ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA; 

 

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado 

CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do 

CONTRATANTE; 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas  informações 

sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção; 

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE; 

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, 

doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar 

as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de 

informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos 

procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado 

entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto 4.553 de 27/12/2002 - Salvaguarda de 

dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade 

e do Estado. 

 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

Informação:  é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por 

meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada 

de decisão. 

Informação Pública ou Ostensiva:  são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação 

pública ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE. 

Informações Sensíveis:  são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu 

potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, 

político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado 

brasileiros. 
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Informações Sigilosas:  são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam 

acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias 

ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

pessoas. 

Contrato Principal:  contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula. 

 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, 

revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O TERMO 

informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em 

qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, 

mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código 

fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, 

modelos, amostras de idéias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre 

as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais 

relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados 

INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter 

acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de 

execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes. 

 
Parágrafo Primeiro – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, 

utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não 

permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO 

PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer 

alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do 

CONTRATO PRINCIPAL. 

 
Parágrafo Segundo – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem 

restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades 

relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL. 

 

Parágrafo Terceiro – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às 

INFORMAÇÕES que: 

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação; 

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente 

TERMO; 
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III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 

somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de 

proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por 

escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que 

julgar cabíveis. 

 
Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra 

parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em 

conformidade com o disposto neste TERMO. 

 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 

informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da 

direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO 

PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações. 

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o 

cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos 

documentos comprobatórios. 

 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à 

proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a 

terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à 

outra parte em função deste TERMO. 

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem 

como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, 

coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros 

eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por 

quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, 

bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do 

CONTRATO PRINCIPAL. 
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Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se 

obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 

informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e 

para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui 

referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso 

indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas; 

 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos 

os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras 

despesas derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, 

representantes ou por terceiros; 

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer 

divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou 

ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e 

 

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações 

sigilosas. 

 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a 

data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a 

CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL. 

 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, 

possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e 

legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do 

CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará 

sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos 

sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades 

civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem 

prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
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Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 

 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste 

instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos 

omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, 

da eqüidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade. 

 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, 

salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros 

instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui 

definidas. 

 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua 

concordância no sentido de que: 

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e 

monitorar as atividades da CONTRATADA; 

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela 

CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL. 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições 

estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, 

que poderão ser exercidos a qualquer tempo;  

IV – Todas as condições, TERMOs e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes; 

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas 

partes; 

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 

CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas 

neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das 

situações tipificadas neste instrumento; 

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das 

informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, 

passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a 

mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a 

formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL; 
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VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 

filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como 

obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

Cláusula Oitava – DO FORO 

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a sede 

da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE 

COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual 

teor e um só efeito. 

 

_________________________, ___________ de ________________________ de 20____ 

 

 

De Acordo 

 
CONTRATANTE CONTRATAD A 

 
 
_______________________________ 
<Nome> 
Matr í cu la :  <Mat r.>  
 

 
 
 
________________________________ 
<Nome> 
<Qua l i f i cação>  
 
 

Tes temunhas  
 
Tes temunha 1  
 
 
______________________________ 
<Nome> 
<Qua l i f i cação>  

 
Tes temunha 2  
 
 
________________________________ 
<Nome> 
<Qua l i f i cação>  
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ANEXO VII ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS 

Identificação 

OS /  OFB:   Requ is i tan t
e :  

 
Da ta  de  
Emissão :  

 

Nome do  
Pro je to :  

 S ig la :  Emergenc ia l S im(  )  Não (  )  

Con t ra tada
:  

 Con t ra to
:  

 

 
1 – Especificação dos Produtos / Serviços e Volumes 
 
I d  PRODUTO /  SERVIÇO MÉTRICA  QUANT.  PREÇO R$  
1    R$  
2    R$  
3    R$  
...    R$  

TOTAL =    R$  
 
2 – Instruções Complementares 
 
 

 

 

 

 

 
 
3 – Cronograma 
 
I
d  Ta re fa  In í c io  F im 
1    
2    
3    
. .
.     

 
4 – Documentos Entregues 
 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 

(   ) –  ____________________________ 
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5 – Datas e Prazos 
 

Data Prevista para Início 
dos Produtos / Serviços 

Data Prevista para Entrega 
dos Produtos / Serviços 

Prazo Total do Contrato  
(com a Garantia)  

 

____ de _____________de 
20___ 

 

____ de _____________ de 
20___ ____ (____________) dias 

 

Ciência 

CONTRATANTE 
Área/Fiscal Requisi tante da 

Solução 
Ges to r  do  Con t ra to  

 
 
 

______________________ 
<Nome> 

Mat r í cu la :  <Mat r.>  
 
 

 
 
 

______________________ 
<Nome> 

Mat r í cu la :  <Mat r.>  
 
 

CONTRATADA 
Prepos to  

 
 
 

________________________________ 
<Nome> 

<Qua l i f i cação>  
 
 

____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____ 
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Encaminha-se à CGADM para abertura de processo administrativo e iniciação de 
procedimento licitatório, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

Rio de Janeiro, ___ de __________________ de 2012. 
 

INTEGRANTE TÉCNICO 

________________________________ 
Francisco Miguel Correa Rodrigues  

Matrícula SIAPE: 10916725 
INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE ADMINISTRATIVO 

________________________________ 
Alexandre Fiori Pregueiro 
Matrícula SIAPE:1500855 

________________________________ 
Fabiana Sereno Papacena Pola 

Matrícula SIAPE: 1495327 



 

 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS  

 
 
 

Contrato para aquisição de licenças de uso de 
software antivírus que fazem entre si a 
Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e a <NOME DA EMPRESA> . 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida 
Presidente Vargas, n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo (a) <cargo do 
ordenador de despesas>, Sr. <nome do ordenador de despesas>, <nacionalidade>, <estado 
civil>, portador do documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão 
expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, consoante delegação de competência 
conferida pela Portaria SUSEP n° xxxx, de xx de xxxxx de 200x, 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 /20XX, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 
n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e 
do que consta do Processo SUSEP nº 15414.003754/2012-79 mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

  Aquisição de 250 (duzentos e cinqüenta) Microcomputadores (DESKTOP) completos 
com Monitor, sistema operacional Microsoft Windows 7 professional 64/32 bits em português (do 
Brasil), incluindo garantia de 36 (trinta e seis) meses, bem como a prestação de assistência técnica 
ON SITE pelo mesmo prazo, para uso no âmbito da sede da SUSEP, conforme especificações 
constantes nos itens 3.1, 4.2 e no subitem 4 do item 4.2 do Termo de Referência anexo ao Edital do 
Pregão Eletrônico XX/XXXX 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da 
data da assinatura do Contrato. 

 
 
 



CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA 
 

Os equipamentos (microcomputadores) deverão ser entregues, na Sede da SUSEP, 
situado na Av Presidente Vargas, 730 - 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ em dias úteis no 
período de 9h às 18h no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data de 
encaminhamento formal da ordem de fornecimento de bens ao preposto da CONTRATADA . 

Parágrafo primeiro. A fim de facilitar a entrega do objeto proposto, a 
CONTRATADA  deverá, obrigatoriamente, agendar o dia da entrega dos equipamentos com a 
Comissão de Recebimento de Material da SUSEP em dias úteis no período de 9h às 18h no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de encaminhamento formal da ordem de fornecimento de 
bens ao preposto do Contratado 

Parágrafo segundo. O prazo de entrega dos microcomputadores poderá ser prorrogado 
a critério da SUSEP, desde que seja requerido pela CONTRATADA , por escrito e protocolado, em 
até 72 (setenta e duas) horas, antes do término do prazo estabelecido acima. 

Parágrafo terceiro. A entrega dos microcomputadores será supervisionada por 
servidores formalmente designados para esta função, de acordo com a PORTARIA SUSEP 
Nº3.734, de 02 de Agosto de 2010. 

Parágrafo quarto. Todos os equipamentos (microcomputadores) entregues deverão ser 
idênticos, sendo vedado qualquer tipo de diferença na configuração do hardware, do software e na 
características visuais entre eles. 

Parágrafo quinto. Todos os equipamentos (microcomputadores) fornecidos deverão ser 
novos, sem reforma, sem uso anterior, não recondicionados e em linha de produção, entregues em 
suas embalagens devidamente lacradas, dentro do prazo estabelecido no caput desta cláusula, com 
todos os itens de hardware e software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, de 
acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão 
Eletrônico N° xx/2012. 

                   Parágrafo sexto. Aplica-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

 

Observado o disposto no inciso II artigo 73 da Lei 8.666/93, os equipamentos serão 
recebidos, obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisório: 

Os equipamentos (microcomputadores) serão recebidos provisoriamente, pelo Fiscal 
técnico e pela Comissão de recebimento de Material designada, conforme o disposto no art. 15, §8º, 
da Lei 8.666/93 considerando, ainda, o que dispõe os artigos 62, 69, 73 e 74 da mesma Lei.  A 
Comissão receberá os equipamentos, mediante a emissão de “Recibo Provisório”, assinado pelas 
partes, para efeito da posterior verificação da quantidade e análise da conformidade das 
especificações técnicas dos microcomputadores de acordo com as especificações do item 4 do 
Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico N° xx/2012. 

b) Recebimento Definitivo: 



Os equipamentos (microcomputadores) serão recebidos definitivamente após a 
verificação da quantidade, qualidade e as características técnicas do quantitativo total dos 
microcomputadores em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no item 4 do 
Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico N° xx/2012.  Após cumpridas todas as 
etapas para verificação de todos os equipamentos e a relevante aceitação pela Comissão de 
Recebimento, será expedido, o “Recibo Definitivo”, assinado pelas partes no prazo de até 30 
(trinta) dias úteis, prorrogável uma vez, por igual período, a contar da data do recebimento 
provisório.  

Parágrafo primeiro. O início da contagem do prazo de garantia do objeto contratado 
dar-se-á a partir da data de emissão do recebimento definitivo. 

Parágrafo segundo. O aceite dos equipamentos será efetuado pela Comissão de 
Recebimento de Material, composta por servidores designados pela SUSEP, em conformidade com 
o que dispõe o artigo 15, §8º da Lei 8.666/93, que expedirá o documento de “Recebimento 
Definitivo” e elaborará um relatório a ser encaminhado aos Fiscais do Contrato para que sejam 
tomadas as devidas providências para aprovação e, posteriormente, os pertinentes procedimentos a 
liberação do pagamento da(s) Notas fiscais/faturas. 

Parágrafo terceiro. O pagamento será efetuado após a emissão do “Recebimento 
Definitivo” observado o disposto no artigo 73 da Lei 8.666/93; 

Parágrafo quarto. O(s) representante(s) da SUSEP anotará(ão) em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do Contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DO OBJETO 

 

Durante a vigência da garantia do objeto, vícios, defeitos, incorreções ou problemas 
serão completamente corrigidos pela CONTRATANTE  sem ônus para a CONTRATADA . 

Parágrafo primeiro. O início da contagem do prazo de garantia do objeto contratado 
dar-se-á a partir da data de emissão do recebimento definitivo. 

Parágrafo segundo. O prazo de garantia dos equipamentos, incluindo o monitor, deverá 
ser igual a 36 (trinta e seis) meses, para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica 
no local (“ON SITE”). O prazo de garantia começa a contar da data de expedição do “Termo de 
Recebimento Definitivo” dos equipamentos, compreendendo a reposição e reinstalação de todos os 
produtos com defeitos de fabricação e/ou montagem, incluindo quaisquer peças ou componentes, 
sem ônus para a CONTRATANTE . 

Parágrafo terceiro. A garantia (“ON-SITE”) deverá ser fornecida aos equipamentos nas 
instalações da Sede da SUSEP no Rio de Janeiro em caso de defeito, com reposição total de peças e 
equipamentos.  Caso a CONTRATADA  não conseguir repor peças e/ou equipamentos, os 
equipamentos deverão ser substituídos por soluções compatíveis e sem custo extra para a SUSEP. 
Contudo, estas alterações estarão sujeitas à aprovação da equipe técnica da COSUP. 

 
 
 
 



CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

A CONTRATADA  deverá disponibilizar telefone com ligação gratuita (do tipo 0800) 
ou telefone local, sítio de internet (website) e correio eletrônico (e-mail) no horário de 9h às 18h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados, para registrar a abertura de chamados de assistência técnica, 
nos endereços especificados em momento oportuno. No momento da abertura do chamado, deverá 
ser fornecido à CONTRATANTE , o número de registro do chamado.  

Parágrafo primeiro. O prazo máximo para atendimento, a partir do momento da 
abertura do chamado será de 48 (quarenta e oito) horas, com 05 (cinco) dias úteis para conclusão 
satisfatória do chamado. 

Parágrafo segundo. A abertura dos chamados técnicos e o atendimento da assistência 
técnica devem ter a cobertura mínima de segunda a sexta-feira no horário comercial. 

Parágrafo terceiro. Em caso de necessidade da retirada do equipamento das 
dependências da SUSEP, sua substituição será efetuada por equipamento com configuração igual ou 
superior ao original no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da retirada do equipamento. 

Parágrafo quarto. As despesas referentes aos equipamentos ou peças substituídas, tais 
como, transporte, impostos e seguros são de responsabilidade da CONTRATADA . 

Parágrafo quinto. A cada abertura de chamado técnico deverá ser apresentado ao setor 
de informática da SUSEP um relatório de atendimento técnico, em papel timbrado, com numeração 
para cada atendimento, constando hora e data de abertura e conclusão, a descrição dos problemas, 
defeitos e procedimentos realizados para solução do reparo e com a identificação do técnico 
responsável pela execução do reparo. 

Parágrafo sexto. A CONTRATADA  deverá comprovar e indicar a existência de 
assistência técnica própria ou de representantes autorizados na cidade onde deverão ser fornecidos 
os equipamentos. 

Parágrafo sétimo. O fabricante do equipamento deverá apresentar declaração que 
assume total responsabilidade pela manutenção dos equipamentos, durante o período de garantia, 
caso a sua Assistência Técnica tornar-se incapaz de prestar tal serviço. 

Parágrafo oitavo. A CONTRATADA  que se enquadrar na categoria de Distribuidor, 
Representante ou Revendedor Autorizado, deverá apresentar autorização e Termo de 
Responsabilidade do Fabricante para comercialização. O fabricante deverá indicar a assistência 
técnica autorizada no Rio de Janeiro. 
 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

   

A CONTRATADA  obriga-se aos deveres e responsabilidades discriminados a seguir, 
sem ônus adicional para a CONTRATANTE , sujeitando-se às sanções previstas pelo 
descumprimento destes e à responsabilização civil, penal e administrativa, quando for o caso: 

a) Observar, na execução do objeto do Contrato, todas as condições estabelecidas na sua proposta, 
inclusive, nas condições e especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência anexo ao 
Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX; 

b) Fornecer os recursos necessários no prazo máximo estipulado na especificação, contados da 
assinatura do Contrato, bem como realizar instalação, configuração, treinamento e assistência 
técnica nos prazos e horários estabelecidos na descrição da solução; 



c) Manter durante toda a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas por lei, na ocasião da contratação (habilitação e proposta), comprovando, mensalmente e 
sempre que solicitado pela SUSEP, assim como em relação às demais exigências contratuais e 
constantes do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX; 

d) Manter regulares, durante a vigência do Contrato, todos os documentos relativos à regularidade 
no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (art. 55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93); 

e) Efetuar a troca do(s) equipamento(s) que não atender(em) às especificações no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, a partir do recebimento da solicitação. 

f) Entregar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do 
Contrato, todos os equipamentos solicitados com todos os itens acessórios de hardware e software 
necessários à perfeita instalação e funcionamento, conforme as especificações constantes dos itens 4 
e 6.5 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX;  

g) Respeitar, no que tange à transferência de conhecimento e aos critérios técnicos, 
respectivamente, o disposto nos itens 6.14 e 11.5 do Termo de Referência anexo ao Edital do 
Pregão Eletrônico XX/XXXX; 

h) Reparar todos os danos e prejuízos que comprovadamente sejam de sua responsabilidade, quer 
sejam ocasionados por materiais, equipamentos ou mão-de-obra, em toda área envolvida e em 
decorrência de erros ou falhas na execução do objeto do Contrato; 

i) Fornecer assistência técnica e garantia aos equipamentos na forma “on-site”, nas instalações da 
SUSEP no Rio de Janeiro, em caso de defeito dos equipamentos, com reposição/substituição parcial 
ou total de componentes e/ou substituição dos mesmos quando não for possível sua manutenção, 
sem ônus para a SUSEP; 

j) Fornecer equipamentos novos, sem uso, não recondicionados, e em linha de produção e 
acondicionados em suas embalagens originais de fábrica; 

k) Entregar, juntamente com os equipamentos, todas as mídias de instalação originais e/ou de 
recuperação contendo drivers, programas de instalação e documentação, bem como documentos 
impressos (Contrato de licenciamento de usuário final e certificado de autenticidade) que 
comprovem o seu licenciamento em nome da SUSEP; 

l) Guardar o sigilo de quaisquer informações a que tenha acesso, em virtude do cumprimento dos 
serviços a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento no curso da execução do objeto, 
inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo proibida a divulgação do 
conteúdo das referidas informações a terceiros em geral e, em especial a quaisquer meios de 
comunicação públicos ou privados.  Assim como, assinando o Termo de Compromisso 
correspondente quando da celebração do Contrato e cobrando sua ciência e observância a todos os 
seus colaboradores envolvidos nos serviços prestados, mediante assinatura de Termo de Ciência. 
Ambos os documentos deverão estar em conformidade com o disposto na Instrução Normativa Nº 
04, de 12/11/2010, da SLTI; 

m) Cumprir, durante a execução do Contrato, as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que 
entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas infrações cometidas, convencionando-se desde 
já, que a SUSEP poderá descontar de qualquer crédito da CONTRATADA  a importância 
correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por imposição legal; 

n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 



o) Garantir que o objeto deste Contrato não infrinja quaisquer patentes, direitos autorais ou “trade-
secrets”, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogados, custas e despesas 
decorrentes de qualquer ação judicial ou processo iniciado contra a SUSEP, por acusação da 
espécie, devendo a CONTRATADA  ser chamada à autoria para comparecer ao processo pela 
melhor forma prevista em direito; 

p) Substituir por novos com igual especificação técnica, sem qualquer ônus para a SUSEP e após 
prévia verificação e aprovação deste, os equipamentos e/ou respectivos acessórios, cujo reparo não 
for possível realizar; 

q) Corrigir quaisquer falhas verificadas no objeto contratado, sem qualquer ônus adicional para a 
SUSEP, respeitando o prazo mínimo de garantia de 3 (três) anos; 

r) Prestar garantia aos microcomputadores e respectivos acessórios quando for o caso, no prazo 
igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da emissão do aceite do termo 
circunstanciado de recebimento definitivo; 

s) Manter, obrigatoriamente, nas dependências da CONTRATANTE , todos os técnicos da 
CONTRATADA  designados para execução de qualquer tipo de chamado técnico ou serviço 
relacionado à execução ao objeto do Contrato identificados com crachás e uniformizados; 

t) Disponibilizar para a CONTRATANTE  acesso à Central de Atendimento, onde serão 
registrados todos os pedidos de chamado técnicos; 

u) Respeitar e obedecer as normas do sistema de segurança da CONTRATANTE  relativas ao 
trânsito de pessoas em suas dependências, assim como as normas condominiais do 
BACEN/ADRJA, para a entrega, transporte dos materiais, equipamentos e suprimentos para a 
execução dos serviços, visto que uma parte das dependências da CONTRATANTE  está localizada 
no interior do prédio do BACEN-RJ; 

v) Responsabilizar-se por todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o 
cumprimento dos serviços que irão compor a execução do objeto contratado nos locais indicados 
pela CONTRATANTE , durante todo o período de Vigência do Contrato, tais como: transporte, 
fretes, ferramentas, peças e acessórios dos equipamentos, assistência técnica, manutenção e 
corretiva e etc; 

w) Participar das reuniões convocadas pelos responsáveis pela fiscalização do Contrato, sendo que, 
na primeira delas, deverá indicar o preposto e entregar, assinados, o Termo de Compromisso e o 
Termo de Ciência referidos no item 12 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão 
Eletrônico XX/XXXX;  

x) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, o aumento ou a diminuição dos serviços contratados, 
quando solicitado pela CONTRATANTE , observados os limites previstos no artigo 65,§ 1º, da Lei 
nº 8.666/93; 

y) Designar um funcionário para representar a CONTRATADA  junto à CONTRATANTE  com a 
finalidade de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA . Este 
representante será responsável por tratar dos assuntos relacionados à execução do Contrato firmado 
com a SUSEP e por apresentar ao Gestor do Contrato, por escrito, as especificações detalhadas dos 
limites do seu poder de decisão imediata; 

z) Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente, bem como 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

aa) Conservar todas as instalações referentes ao objeto do Contrato limpas, entregando-as, 
igualmente, em perfeito funcionamento; 



bb) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados, à Susep ou a terceiros; 

cc) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 
SUSEP; 

dd) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por 
seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Susep; 

ee)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma 
operação correta e eficaz; 

ff) Responder por eventuais problemas relacionados à execução dos serviços durante todo o período 
de garantia oferecido, solucionando-os consoante estabelecido no Termo de Referência anexo ao 
Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX; 

gg) Garantir que a execução dos serviços prestados à CONTRATANTE  não sejam interrompidos 
e não tenham redução de qualidade ou disponibilidade por falta de recursos materiais ou humanos; 

hh) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, todas as ocorrências que possam vir a 
impossibilitar ou postergar a execução dos serviços; 

ii) Informar o Gestor do Contrato sobre mudanças ocorridas na forma, conteúdo ou funcionalidade 
da solução, quando houver; 

jj) Submeter à aprovação da CONTRATANTE , com o devido planejamento, a execução de 
atividades que necessitem de interrupção de sistemas, indisponibilidade de recursos e equipamentos 
ou alteração da rotina dos trabalhos de qualquer setor funcional em decorrência da instalação a ser 
efetuada; 

kk) Cumprir rigorosamente todas as programações e atividades constantes do objeto do Contrato e 
que venham a ser estabelecidas ou aprovadas pela CONTRATANTE ; 

ll) Manter a CONTRATANTE  atualizada sobre o andamento dos atendimentos relacionados à 
assistência técnica; 

mm) Acatar todas as demandas da CONTRATANTE  que respeitarem o escopo da contratação; 

nn) Informar antecipadamente a qualificação de empregados da CONTRATADA  que necessitem 
ingressar nas dependências da CONTRATANTE ; 

oo) Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de Segurança da Informação em 
vigor relacionados à CONTRATANTE , inclusive sua Política de Segurança da Informação e 
Comunicações (Posic); 

pp) Receber diligências da CONTRATANTE , a qualquer tempo, desde que em horário 
comercial; 

qq) Responsabilizar-se por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior, cientificando-se que a existência de gestores de 
Contrato e fiscais não diminuirá sua responsabilidade e não implicará na co-responsabilidade do 
CONTRATANTE  ou dos responsáveis pela fiscalização e gestão contratual. 

rr) Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal(ais) ou do 
substituto(s) inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 
CONTRATANTE , não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer 
exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA , que é total e irrestrita com relação 



aos serviços contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, 
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Compete à Contratante: 

a) Designar, a partir da data de assinatura do Contrato, o titular e o seu substituto para a função de 
Gestor do Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 2º e artigo 24 da 
Instrução Normativa nº 4/2010 MPOG/SLTI e no artigo 67, § 1º e § 2º da Lei nº 8.666/1993, a 
quem caberá acompanhar a execução do objeto do contratado, a liquidação da despesa, o 
atestado de cumprimento das obrigações assumidas, consoante as disposições do artigo 67 da 
Lei nº 8.666/1993; 

b) Designar, a partir da data de assinatura do Contrato, os titulares e os seus substitutos para a 
função de Fiscal de Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso V, VI e VII do artigo 2º e 
artigo 24 da Instrução Normativa nº 4/2010 MPOG/SLTI e no artigo 67, § 1º e § 2º da Lei nº 
8.666/1993, a quem caberão fiscalizar a execução do objeto contratado para atestar a 
conformidade da quantidade e qualidade dos produtos entregues com o de acordo com as 
especificações contidas no termo de referência, sendo responsável pela fiscalização direta de 
sua execução do objeto contratado; 

c) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA , dentro dos prazos e condições 
estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX ; 

d) Realizar, quando conveniente, a substituição do Gestor/Fiscais designados nos incisos 
anteriores, por outros profissionais, mediante carta endereçada à CONTRATADA ; 

e) Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessárias 
para a perfeita execução do objeto do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão 
Eletrônico XX/XXXX; 

f) Comunicar à CONTRATADA , por escrito: 

f.1) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Termo de 
Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX  e ao Contrato. 

f.2) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da 
CONTRATADA , concedendo-lhe prazo para defesa; 

f.3) a aplicação de eventual penalidade, nos termos do Termo de Referência anexo ao Edital do 
Pregão Eletrônico XX/XXXX. 

g) Prestar à CONTRATADA , em tempo hábil, todas as informações necessárias à execução dos 
serviços de assistência técnica; 

h) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento/entrega dos equipamentos ou serviço de assistência 
técnica do objeto do Contrato de acordo com as condições estabelecidas no Termo de 
Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico XX/XXXX ; 

i) Permitir o acesso ao pessoal da CONTRATADA  às dependências da CONTRATANTE  para 
a realização da entrega dos equipamentos adquiridos ou, para prestação do serviço de 
assistência técnica necessário à manutenção dos equipamentos, assim como a correção das 
falhas eventualmente detectadas na execução do objeto contratado, resguardadas todas as 
necessidades de sigilo e segurança, assim como dependerá de autorização da 



CONTRATANTE  toda e qualquer intervenção nos equipamentos para realização de 
manutenção corretiva; 

j) Promover a verificação das especificações técnicas do objeto contratado em conformidade com 
as especificações propostas no item 4 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão 
Eletrônico XX/XXXX; 

k) Solicitar a substituição dos equipamentos defeituosos; 

l) Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega/fornecimento de equipamentos realizado em desacordo 
com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão 
Eletrônico XX/XXXX; 

m) Não permitir que terceiros executem os serviços de assistência técnica, manutenção ou reparo 
nos equipamentos, de responsabilidade da CONTRATADA ; 

n) Notificar à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
equipamentos para que sejam adotadas as medidas necessárias para a correção dos problemas; 

o) Exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA  que venha 
causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas. 

 

CLÁUSULA NONA – 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 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do 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 10 (dez) dias, contados a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE . 

Parágrafo terceiro. A importância referente à garantia deverá ser complementada, caso 
venha a ocorrer a modificação do valor do Contrato, 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. 

Parágrafo quinto. A vigência da garantia deverá ter duração igual ou superior à 
garantia do objeto 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 



O monitoramento da execução contratual será realizado em conjunto pela CGETI, 
CGADM, através de servidores indicados, conforme disposto nos Artigos 2º, inciso III, e 11º da IN 
04/2010 SLTI/MPOG.  

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. Os papéis e responsabilidades do gestor, fiscais administrativo, 
técnico e requisitante, da CONTRATANTE , e representante da CONTRATADA  estão definidos 
no subitem 6.1 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico xx/2012. 

Parágrafo quarto. As formas de acompanhamento do Contrato, bem como a 
metodologia de avaliação da qualidade dos serviços prestados são, respectivamente, as descritas nos 
subitens 6.4 e 6.6 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico xx/2012. 

Parágrafo quinto. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PREÇO  

 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância de R$ XXX.XXX,XX 
(XXXXXXXXXXXXX).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado, mediante ordem bancária, através de crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA , em até 10 (dez) dias úteis a contar da 
data de expedição do “Recibo Definitivo”, atesto e aprovação da Nota Fiscal/Fatura em 2 (duas) 
vias por servidor designado conforme disposto no art.67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo primeiro. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de 
regularidade fiscal, constatada antes de cada pagamento através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 
da Lei 8.666/93. A empresa CONTRATADA  será penalizada, de acordo com a legislação vigente, 
caso não mantenha regular suas certidões obrigatórias. 

Parágrafo segundo. Será feita retenção no percentual indicado na Tabela constante da 
IN n° 28, de 1° de março de 1999 ou a que venha a substituí-la, a título de IRPJ (Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica), COFINS (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social), PIS/PASEP 
e CSL (Contribuição Social sobre o Lucro), salvo as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, que 
deverão anexar o Termo de Opção, devidamente autenticado, à Nota Fiscal quando da entrega do 
material. 



Parágrafo terceiro. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 

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

Parágrafo quinto. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente 
pelo Gestor do Contrato designado pela CONTRATANTE , o qual somente atestará o fornecimento 
dos equipamentos e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela 
CONTRATADA  e pela CONTRATANTE , todas as condições pactuadas. 

Parágrafo sexto. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA  e o pagamento ficará 
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a SUSEP. 

Parágrafo sétimo. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na 
Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA  para as correções solicitadas, não 
respondendo a SUSEP por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor estimado de R$ XXX.XXX,XX (por extenso), por conta da dotação 
orçamentária consignada à CONTRATANTE , no exercício financeiro de 201X, pelo programa 
de trabalho XXXXXXXXXXXXXXXXX, na categoria econômica XXXXXX, conforme Nota de 
Empenho 201XNEXXXXXX. 

Parágrafo único. As despesas para os exercícios subseqüentes, em caso de prorrogação 
deste Contrato, estarão submetidas à dotação orçamentária própria, prevista para o atendimento à 
presente finalidade a ser consignada à CONTRATANTE  na Lei Orçamentária da União. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) Advertência por escrito; 

b) Multas Compensatória e Moratória, especificadas das seguintes formas: 



b.1) multa 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 Nona – Da Garantia, até que a CONTRATADA  dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão contratual; 

b.2) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente 
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 
8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato, aceitar, 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

b.3) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação quando for constatado o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Contrato e no Termo de Referência, 
dobrável na reincidência, ressalvas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas 
penalidades específicas; 

b.4) pelo atraso injustificado no prazo de fornecimento do objeto, multa de mora de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, contados do fim do prazo de 30 (trinta) dias úteis 
concedidos para a entrega das licenças, sobre o valor total da contratação, até o limite de 20 
(vinte) dias úteis. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a rescisão 
unilateral do Contrato; 

b.5) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA ;  

b.6) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de inexecução 
parcial do Contrato por culpa do CONTRATADA ;  

c) 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, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

Parágrafo primeiro. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização 
da CONTRATADA  por eventuais perdas e danos causados à SUSEP; 

Parágrafo segundo. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela 
SUSEP; 

Parágrafo terceiro. Caso o valor da multa aplicada não seja pago, ele será descontado 
de eventual crédito do CONTRATADO  no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 
data da notificação do ato de punição, ou, ainda, será inscrito na Dívida Ativa da União e cobrado 
judicialmente nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93; 

Parágrafo quarto. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de 
crédito existente na SUSEP, 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 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. Não será aplicada multa se, devidamente justificada e comprovada, o 
atraso na entrega das licenças ou na execução dos serviços de assistência técnica advier de caso 
fortuito ou de força maior; 



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

Parágrafo oitavo. 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 nono. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, a Administração 
analisará as circunstâncias dos fatos e as justificativas apresentados pela CONTRATADA  e serão 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

Parágrafo dez. Com fundamento no artigo 14 do Decreto nº 3.555/2000, no artigo 7º da 
Lei nº 10.520/2002 e no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, a licitante que, convocada no prazo de 
validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar no fornecimento das licenças, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
além de ser descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo 
das multas previstas e das demais cominações legais. 

Parágrafo onze. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 SEXTA – 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 Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

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

h) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
Edital de Pregão Eletrônico nº XX /2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 XXXXXX de 20XX. 

________________________ 

NOME  
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

_________________________ 

NOME  

  EMPRESA 


