
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

EDITAL SUSEP/SEGER/COATE/DIATE/ADMRS N o 29/2012, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no Estado do Rio Grande do 

Sul, mediante Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria SUSEP n°. 4319, de 13 de 

dezembro de 2011, torna público que, às  11 horas do dia 14 de novembro de  2012, realizará 

licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO ,  cujo  objeto está  descrito  no item (1)  deste 

Edital. O presente certame licitatório foi autorizado pelo Senhor Ordenador de Despesas desta 

SUSEP, de acordo com a Portaria DIRAD n°.  1/2010, de 28 de janeiro  de 2010, conforme 

exposto no Processo SUSEP 15414.200411/2012-51, observados os preceitos legais em vigor, 

especialmente a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 

2005,  o  Decreto  nº.  3.555,  de 08 de agosto de 2000, Lei  Complementar  n°  123, de 14 de 

dezembro  2006  e  Decreto  n°  6204,  de  05  de  setembro  de  2007  e  a  Instrução  Normativa 

MPOG/SLTI  nº.  2/2008  (e  alterações  posteriores),  aplicando-se  subsidiariamente  a  Lei  nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e as condições deste Edital e 

seus anexos, o qual poderá ser consultado através dos endereços na Internet: www.susep.gov.br 

ou www.comprasnet.gov.br.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA ABERTURA: 14 de novembro de 2012

HORÁRIO: 11 horas (horário de Brasília/DF)

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br

UASG: 173039 – Superintendência de Seguros Privados no Rio de Janeiro/RJ

ENVIO DAS PROPOSTAS: a partir das 11 horas da data da divulgação do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br 

1 – DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de instalação, locação, manutenção e 

monitoramento de sistema eletrônico de segurança (sistema de CFTV + sistema de alarme com 

monitoramento),  no  imóvel  situado  na  Rua  Coronel  Genuíno,  421  –  Conj.  1101,  Porto 

Alegre/RS, de uso da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, 

para o período de 12 (doze) meses.

2 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
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2.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação Orçamentária 
consignada a SUSEP para o exercício de 2012.

2.2 – Ato de designação da Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio:  Portaria SUSEP nº. 4319, 
de 13 de dezembro de 2011.

2.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de 
Licitações, na SUSEP do Rio Grande do Sul, situada na Rua Cel. Genuíno, 421 – Conj. 1101, 
Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, pelo telefone/fax (51) 3212.6712, no horário de 9h e 
30min às 16h e 30min, ou através do e-mail comil.rs@susep.gov.br.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, cadastradas ou não no SICAF – 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que atenderem a todas as exigências 
constantes neste Edital e seus anexos.

3.2 –  As  microempresas  e  empresas  de pequeno porte  poderão se beneficiar  do tratamento 
diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar nº 123/06, desde que não 
se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro, 
abaixo transcrito:

§ 4o Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV  –  cujo  titular  ou  sócio  participe  com mais  de  10% (dez  por  cento)  do  capital  de  outra  empresa não  
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o  
inciso II do caput deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde  
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica,  
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil,  de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que  
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações
...
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas  
de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto nesta Lei  
Complementar,  e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico,  sociedades de garantia  
solidária e outros tipos de sociedade,  que tenham como objetivo social  a defesa exclusiva dos interesses  
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas  
nos incisos do § 4º deste artigo, será excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a  
partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

3.3 – Somente poderão participar da presente licitação as interessadas previamente credenciadas 
perante o provedor do sistema eletrônico, na forma do disposto no caput do artigo 3º do Decreto 
nº 5.450/05.

3.3.1 – O Pregão será conduzido pela Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio 
Grande do Sul (órgão promotor da licitação), com o apoio técnico e operacional da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI  do Ministério do Planejamento,  Orçamento e 
Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

3.3.2 – O credenciamento da licitante perante o provedor do sistema eletrônico dar-se-á pela 
atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  -  COMPRASNET,  sítio 
www.comprasnet.gov.br.
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3.3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal  da 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão.

3.4 – Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica:

I. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando for exigido neste Edital, também os seus Anexos.

II.  Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante,  não  cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  ao  órgão  promotor  da  licitação 
responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de uso  indevido  da  senha,  ainda  que  por 
terceiros.

III.  Acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  o  processo  licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente  da perda de negócios  diante  da inobservância  de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

IV.  Comunicar  imediatamente  ao  provedor  do  sistema  qualquer  acontecimento  que  possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

V. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do Pregão na forma 
eletrônica.

VI.  Solicitar  o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio.

3.4.1  –  O  fornecedor  descredenciado  terá  sua  chave  de  identificação  e  senha  suspensas 
automaticamente.

3.5  –  Não  poderão  participar  da  presente  licitação  as  interessadas  que:  estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SUSEP; 
tenham sido declaradas inidôneas  para  licitar  ou contratar  com a Administração Pública;  se 
encontrem em processo de falência, em recuperação judicial ou liquidação, de dissolução, de 
fusão, de cisão ou de incorporação; bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma 
de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; estejam impedidas de 
licitar e contratar com a União, consoante dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

4 – DA IMPUGNAÇÃO  DO ATO CONVOCATÓRIO  E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1  –  Qualquer  pessoa poderá  impugnar,  por  alegada  irregularidade,  os  termos do  presente 
Edital,  protocolizando o respectivo requerimento em até 2 (dois) dias úteis antes da data de 
realização da sessão pública do Pregão,  no endereço indicado no subitem 1 –  DO OBJETO, 
cabendo a Pregoeira, decidir a respeito no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

4.2 – Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos legais.

4.3  –  Acolhida  a  impugnação  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a 
realização  do  certame,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 
Pregoeira  em  até  três  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço comil.rs@susep.gov.br.

5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.1 – É permitida a verificação da situação jurídica e fiscal na forma e condições estabelecidas 
neste Edital, por meio de cadastramento no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores), nos termos do Decreto nº 3.722, de 09/01/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485, 
de 25/11/2002, e da IN SLTI/MPOG nº 02/10, de 11/10/2010, assegurado à já inscrita o direito 
de apresentar a documentação atualizada no momento da habilitação.

5.1.1 – A regularidade trabalhista, não constante do SICAF, será verificada por meio de prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

5.1.2  –  A  inscrição  no  SICAF  poderá  ser  realizada  pelo  interessado  em qualquer  unidade 
credenciada  para  tal  integrante  dos  órgãos/entidades  da  Presidência  da  República,  dos 
Ministérios, das Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG.

Observação: a Superintendência de Seguros Privados (Unidade Administrativa de 
Serviços  Gerais  –  UASG – nº.  173039)  não é  unidade  cadastradora  do SICAF, 
apenas consultora.

5.1.3 – Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições 
exigidas para o habilitação parcial no SICAF, apresentando a documentação discriminada na IN 
SLTI/MPOG nº 02/10, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para o recebimento da 
proposta de preço.

5.1.4. No caso em que a licitante não estiver regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, 
mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço – RSS, a entrega da 
documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, a pregoeira suspenderá os 
trabalhos para proceder diligência,  na forma estabelecida no §3º do art.  43 da Lei  8.666/93, 
desde  que  não  seja  possível  a  apresentação  da  documentação  atualizada  no  momento  da 
habilitação.

5.2. A licitante classificada com o menor preço,  aceito pela Pregoeira, que optar por não 
utilizar o SICAF para fins de verificação de sua situação jurídica e fiscal, deverá apresentar os 
documentos  relacionados  a  seguir,  via  fac-símile,  na  própria  sessão  do  Pregão,  bem como 
aqueles elencados nos subitens 5.2.1, 5.2.2. e 5.2.3:

5.2.1. Habilitação Jurídica:

5.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;

5.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade  empresária,  e,  no caso de sociedades  por  ações,  acompanhado  de 
documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrados.

5.2.1.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.

5.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício.

 EDITAL SUSEP/SEGER/COATE/DIATE/ADMRS No 29/2012, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.                                                                                                 4 



5.2.1.4.  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.

5.2.2. Qualificação Técnica:

5.2.2.1. Comprovante de registro no Órgão Competente de fiscalização. A licitante deverá ser 
registrada no CREA-RS, ou se for de outro Estado da União, possuir visto para atuação no Rio 
Grande do Sul.

5.2.2.2.  Comprovante  da capacidade  técnica  do  profissional  responsável  pela  licitante.  Pelo 
objeto  licitado,  o  responsável  técnico  da  empresa  deverá  ter  a  formação  de  Técnico  em 
Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica, conforme a Resolução n° 278/83 do CONFEA, arts. 3° e 
4°, ou Engenheiro Eletricista, conforme Resolução n° 218/73 do CONFEA, arts. 8° e 9°.

5.2.2.3. A comprovação da qualificação da empresa e de seu responsável técnico poderá ser feita 
através  da  certidão  de  registro  de  pessoa  jurídica  e  certidão  de  registro  de  pessoa  física, 
respectivamente. Tais certidões podem ser emitidas no site www.crea-rs.org.br, menu “serviços”, 
pelos interessados no certame.

5.2.2.4. Autorização de Funcionamento emitida pelo Grupamento de Supervisão de Vigilância e 
Guardas da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (GSVG) e respectivo Alvará de Concessão de 
Autorização de Funcionamento, expedido pelo mesmo Órgão, dentro do prazo de validade, em 
conformidade com os Decretos Estaduais n° 32.162/86 e 35.593/94.

5.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.2.3.1. Prova de regularidade para com a  Fazenda Nacional, conforme Decreto nº 6.106, de 
30/04/07, com as alterações do Decreto nº 6.420, de 1º/04/2008, que será efetuada mediante a 
apresentação de:

I  –  certidão  específica,  emitida  pela  Secretaria  da Receita  Federal  do  Brasil,  quanto  às 
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
nº 8.212, de 24/07/91, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro 
Social e da União, por ela administradas;

II – certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por ela 
administrados.

5.2.3.2. As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto nº 6.106, de 
30/04/07, têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante.

5.2.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.2.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.2.3.5. O não-encaminhamento via “fax” dos documentos relativos à regularidade jurídica e 
fiscal imediatamente após o julgamento dos preços ofertados nas propostas e lances significará 
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que a licitante optou por demonstrar tal regularidade por meio do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF.

5.2.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943.

5.3 – A licitante classificada com o menor preço, aceito pela Pregoeira, inclusive a que optou 
em  utilizar  o  SICAF  para  fins  de  verificação  de  sua  situação  jurídica  e fiscal,  deverá 
apresentar, na própria sessão do Pregão, os seguintes documentos:

5.3.1 – Declarações:

5.3.1.1 – Declaração, por parte da licitante, de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
sua habilitação. Esta declaração deverá ser efetuada  somente em campo próprio do sistema 
eletrônico,  no  momento  de  elaboração  e  envio  da  proposta,  a  qual  somente  poderá  ser 
visualizada pela Pregoeira na fase de habilitação, não havendo necessidade de envio posterior 
por meio de fax ou de qualquer outra forma.

5.3.1.2 – Declaração, por parte da licitante, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  ou  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  em  qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir  de 14 (quatorze) anos, regulamentada pelo 
Decreto  n°  4.358/02.  Esta  declaração  deverá  ser  efetuada  somente  em campo  próprio  do 
sistema eletrônico, no momento de elaboração e envio da proposta, a qual somente poderá ser 
visualizada pelo Pregoeira na fase de habilitação, não havendo necessidade de envio posterior 
por meio de fax ou de qualquer outra forma.

5.3.1.3  –  Declaração,  por  parte  da  licitante,  de  elaboração  independente  de  proposta.  Esta 
declaração deverá ser efetuada somente em campo próprio do sistema eletrônico, no momento 
de elaboração e envio da proposta, a qual somente poderá ser visualizada pelo Pregoeira na fase 
de habilitação, não havendo necessidade de envio posterior por meio de fax ou de qualquer outra 
forma.

5.4 – Dos documentos de habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte que se 
utilizarem,  nesta  licitação,  do  regime  diferenciado e  favorecido  concedido  pela  Lei 
Complementar nº 123/06:

5.4.1  –  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se  beneficiarem  do  regime 
diferenciado  e  favorecido  concedido  pela  Lei  Complementar  nº  123/06,  por  ocasião  da 
participação  neste  certame licitatório,  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida para 
habilitação,  inclusive  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta 
apresente alguma restrição.

6 – DO ENVIO  DAS PROPOSTAS

6.1 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2 – Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, as licitantes 
deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
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6.2.1 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da utilização da senha privativa da licitante.

6.2.2 – Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta licitação não será exigido o 
preenchimento e envio de arquivo anexo, em razão de que o sistema eletrônico não permite 
esse procedimento antes da conclusão da etapa de lances, com vistas a impedir o conhecimento 
das licitantes participantes do certame. A licitante detentora da proposta ou do lance de menor 
valor, após a etapa de lances, será convocada pela Pregoeira para enviar arquivo anexo (Anexo 
II) , conforme disciplinado neste item.

6.2.2.1 – Este fato não exime a licitante do cumprimento de todas as condições previstas neste 
Edital e seus Anexos.

6.3 – Para participação no Pregão, a licitante deverá declarar,  em campo próprio do sistema 
eletrônico,  que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,  e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências desse Edital.

6.3.1  – A  licitante  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  que  desejar  usufruir  nesta 
licitação do tratamento diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123/06 - 
em especial quanto ao seu artigo 3º - regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07, deverá declarar, 
no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei, 
que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte,  estando  apta  a  usufruir  o  tratamento  estabelecido  nos  arts.  42  a  49  daquela  Lei 
Complementar.

6.3.1.1  – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte assinale, equivocadamente,  no 
sistema eletrônico, a alternativa de que não cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar  nº  123/06,  será  considerado  pelo  sistema,  para  todos  os  fins,  inclusive  para 
desempate,  que a licitante,  mesmo podendo, optou por não se beneficiar,  nesta licitação, do 
regime diferenciado  e  favorecido  previsto  na mencionada  lei,  não  cabendo,  posteriormente, 
qualquer reclamação e/ou recurso visando alterar essa situação.

6.3.2  – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

6.4 – Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.

6.5  – Para  formular  e  encaminhar  a  proposta  de  preços,  no  idioma  oficial  do  Brasil, 
exclusivamente  por meio  do sistema eletrônico,  a  licitante deverá  estar  ciente e levar  em 
consideração, além das especificações e condições estabelecidas neste Edital, notadamente no 
Anexo I, o atendimento dos seguintes requisitos:

I  - Apresentar os preços de forma completa, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 
de pessoal, transporte,  garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto licitado, constante da proposta.

II  -  Apresentar  prazo de validade das condições  propostas não inferior  a 60 (sessenta)  dias 
correntes, a contar da data da sessão. Não havendo indicação expressa será considerado como tal.
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III  - Que a prestação dos serviços será pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da 
assinatura do contrato.

IV - Que o preço constante da Proposta de Preço  será correspondente ao valor total mensal, 
constante do objeto deste Edital (instalação, locação, manutenção e monitoramento) X 12 meses 
(prazo de execução contratual), o qual será obtido através da seguinte planilha:

A B C

Valor Mensal do Serviço Prazo Valor Global
(a ser registrado no COMPRASNET)

A x B = C

R$ 12 meses R$

6.6 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.7 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

6.8  – A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.9  – Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica 
conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo 
deste Edital.

6.10 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 
condições de pagamento,  prazos, ou outra condição que importe em modificação dos termos 
originais, exceto quanto ao valor da proposta nos seguintes casos:

a) Durante a etapa de lances.

b) Após a etapa de lances, em consequência da aplicação do regime diferenciado e favorecido 
em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 
nº 123/06 disciplinado neste Edital ou em consequência de negociação realizada pela Pregoeira.

7 – DA ABERTURA  DA SESSÃO E DIVULGAÇÃO  DAS PROPOSTAS

7.1 – A partir das 11 horas do dia 14/11/2012 terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº  29/2012,  com  a  divulgação  das  Propostas  Comerciais  recebidas,  sem  identificação  das 
licitantes por parte do sistema eletrônico.

7.2 – As licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de 
acesso e senha.

7.2.1 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8 – DA ANÁLISE  DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO  DOS LANCES

8.1 – A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
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8.2 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.3 – As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis 
na internet.

8.4 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e as 
licitantes.

8.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.

8.6 – Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então as 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.7 – No que se refere aos lances, a licitante será imediatamente informada do seu recebimento e 
do valor consignado no registro.

8.8 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

8.9 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
pelo sistema.

8.10  – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.

8.11  –  Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

8.12 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira.

8.13 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.14 – Procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, na forma e condições 
da Lei  Complementar  nº 123/06, quando a menor  proposta ou o menor lance não for 
ofertado  por  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  que  possa  se  beneficiar  do 
regime diferenciado e favorecido em licitações previsto na mencionada Lei.

8.14.1 – Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar 123/06, aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada durante a etapa de lances.

8.14.2 – Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.

8.14.3 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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8.14.3.1  – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no intervalo 
percentual de até 5% definido nos termos do subitem 8.14.1 será convocada automaticamente 
pelo  sistema  eletrônico  para,  querendo,  apresentar  nova  proposta  de  preço  inferior  àquela 
classificada  com o  menor  preço  ou  lance,  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  minutos  após  o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a sua conexão 
com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito previsto 
neste  subitem.  Apresentada  proposta  nas  condições  acima  referidas,  será  analisada  sua 
documentação de habilitação.

8.14.3.2  – Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma  do  subitem  anterior,  serão  convocadas  automaticamente  pelo  sistema  eletrônico  as 
remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  hipótese  do  subitem  8.14.1,  na  ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.14.3.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.14.1, será realizado, pelo 
sistema, sorteio eletrônico entre elas, definindo e convocando automaticamente o vencedor do 
sorteio para, querendo, encaminhar melhor oferta.

8.14.3.4  – Não havendo licitante vencedora enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno  porte,  nos  termos  previstos  no  subitem  8.14.3  será  analisada  a  documentação  de 
habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, 
será declarada vencedora, sendo, na hipótese de não interposição de recurso, adjudicado em seu 
favor o objeto licitado.

8.14.3.5 – O disposto no subitem 8.14 somente se aplicará quando a menor proposta ou o menor 
lance não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.15 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso 
de empate, o sistema eletrônico procederá à classificação final das licitantes. Somente então a 
Pregoeira  poderá  encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  à  licitante  que  tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério 
de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.16 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes.

8.17 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação.

9 – DO JULGAMENTO  DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9.1 – O julgamento obedecerá ao critério do menor preço global, para o objeto da licitação e 
ficará  sujeito  à  condição  resolutiva  expressa,  consistente  no  encaminhamento,  pela  licitante 
declarada vencedora, no prazo estabelecido no Edital, se for o caso, dos documentos exigidos 
para habilitação, no original ou em cópia autenticada.

9.1.1 – Para fins deste certame, considerar-se-á como preço global o valor correspondente 
ao período de 12 (doze) meses de contratação, sendo que os preços máximos admitidos para 
a contratação serão: R$ 420,15 (quatrocentos e vinte reais e quinze centavos) mensais e R$ 
5.041,80 (cinco mil, quarenta e um reais e oitenta centavos) anuais.
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9.2  – Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação da licitante conforme disposições deste Edital.

9.3  – A Pregoeira  anunciará  a licitante detentora  da proposta ou do lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.4 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  sua  habilitação,  na  ordem  de  classificação,  e  assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.5  –  Ocorrendo a situação a  que se refere  o subitem 9.4 deste Edital,  a  Pregoeira  poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

9.6 – No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 
não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante 
despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.

10 – DA HABILITAÇÃO

10.1 – Efetuados os procedimentos previstos no item 9 deste Edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira procederá, de imediato, à verificação do atendimento 
das condições de habilitação desta licitante, sendo que em caso positivo o declarará habilitada.

10.1.1  –  A  habilitação  ficará  sujeita  à  condição  resolutiva  expressa,  consistente  no 
encaminhamento,  pela licitante declarada vencedora, se for o caso, no prazo estabelecido no 
Edital, dos documentos exigidos para habilitação, no original ou em cópia autenticada.

10.2  – A  documentação  exigida  no  item  5  deste  Edital  referente  à  Habilitação  Jurídica  e 
Regularidade Fiscal  poderá ser verificada por meio do SICAF, quando a licitante optar e nos 
documentos contemplados por esse Sistema, por meio de consulta “on line”, assegurado o direito 
de  apresentar,  via  fac-símile,  na  própria  sessão  do Pregão,  a  documentação  atualizada  e 
regularizada, bem como a documentação não exigida para cadastramento nesse Sistema.

10.2.1 – Procedida a consulta ao SICAF, será impressa declaração demonstrativa da situação da 
licitante, a qual será juntada ao processo de licitação.

10.2.2  – Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF,  e não sendo apresentada pela 
licitante já inscrita documentação satisfatoriamente atualizada, a licitante será inabilitada.

10.3  – Para fins de habilitação, a verificação pela SUSEP/RS nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

10.4  – A  licitante  detentora  da  melhor  proposta/lance  deverá  encaminhar,  se  for  o  caso, 
imediatamente após o julgamento dos preços ofertados nas propostas e lances, e no original ou 
por cópia autenticada, no prazo de até 3 (três) dias úteis,  os documentos necessários para a 
comprovação da sua habilitação, ficando esclarecido que o descumprimento de tal  obrigação 
implicará inabilitação da licitante e a sujeitará às sanções previstas neste Edital.
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10.5  –  As licitantes que deixarem de apresentar  quaisquer  dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, serão inabilitadas.

10.6  –  Se a licitante desatender  as exigências  habilitatórias,  a Pregoeira  examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

10.7 – Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada 
vencedora.

10.8 – Na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pela Pregoeira, a adjudicação do objeto 
da licitação à licitante declarada vencedora,  com posterior encaminhamento dos autos ao Sr. 
Ordenador de Despesas, na SUSEP do Rio de Janeiro, para homologação do certame e decisão 
quanto à contratação.

10.9 – Na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Sr. Ordenador de 
Despesas para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à 
licitante vencedora, homologação do certame pelo Sr. Ordenador de Despesas e decisão quanto à 
contratação.

10.10  – A  indicação  do  lance  vencedor,  a  classificação  dos  lances  apresentados  e  demais 
informações  relativas  à  sessão  pública  do  Pregão  constarão  de  ata  divulgada  no  sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30 do Decreto nº 
5.450/05, e na legislação pertinente.

10.11  – Da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem, 
nesta  licitação,  do  regime  diferenciado  e  favorecido  concedido  pela  Lei  Complementar  nº 
123/06.

10.11.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem neste certame do 
regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123/06, após a etapa de 
lances, deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.11.1.1  – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será 
habilitada no sistema eletrônico e declarada vencedora do certame na sessão do Pregão, nos 
termos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06. Após, a Pregoeira dará ciência às 
licitantes  dessa  decisão  e  intimará  a  licitante  declarada  vencedora  para  que  providencie  a 
regularização da documentação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento dessa declaração, prorrogáveis por igual período.

10.11.1.1.1  – A  prorrogação  do  prazo  prevista  no  subitem  anterior  será  concedida  pela 
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação, ou 
prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

10.11.1.1.2  – Após  a  intimação  referida  no  subitem  10.11.1.1,  a  Pregoeira  informará  que 
suspenderá a sessão para aguardar  o prazo concedido para regularização da documentação e 
informará também a data e hora da reabertura da sessão.

10.11.1.1.3 – No caso de ocorrer solicitação de prorrogação do prazo por mais 2 (dois) dias úteis 
durante a sessão, aceita pela Pregoeira, este informará a data e hora da reabertura da sessão.
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10.11.1.1.4 – No caso de ocorrer solicitação de prorrogação do prazo durante o transcorrer do 
prazo dos 2 (dois) dias úteis concedidos, aceita pela Pregoeira, este deverá reabrir a sessão na 
data  e  hora  marcadas,  informar  dessa prorrogação  e  marcar  nova  data  e  hora  e  suspender 
novamente a sessão.

10.11.1.1.5  – Durante  o  prazo  referido  no  subitem  10.12.1.1,  não  poderá  ser  exigida  pela 
Administração a assinatura do contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento equivalente.

10.11.1.1.6  – Reaberta a sessão sem que haja possibilidade de concessão de prorrogação de 
prazo para regularização dos documentos, a Pregoeira informará sobre a regularidade ou não dos 
documentos, confirmando a habilitação já realizada anteriormente ou inabilitando no sistema 
eletrônico a licitante declarada vencedora, com as devidas justificativas.

10.11.1.1.7 – Confirmada a regularidade dos documentos da licitante declarada vencedora, será 
imediatamente oportunizada a possibilidade de interposição de recurso,  encerrada a sessão e 
extraída a ata correspondente.

10.11.1.1.8  – Inabilitada  a  licitante  declarada  vencedora,  serão  convocadas  as  licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, nos termos e condições previstos no subitem 8.14, ou 
será revogada a licitação, conforme o parágrafo 4º do artigo 4º do Decreto nº 6.204/07.

10.11.1.2  – A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas neste 
subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art.  81 da Lei  no 8.666/93 e art.  7º da Lei  nº  10.520/02, sendo facultado  à Administração 
convocar  as  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  nos  termos  e  condições 
previstos no subitem 8.14, ou revogar a licitação.

10.11.1.3 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.14, será analisada 
a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou 
lance e, se regular, será essa declarada vencedora.

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1  –  Declarada a vencedora,  qualquer licitante poderá,  durante a sessão pública,  de forma 
imediata e motivada,  em campo próprio do sistema, recorrer desta decisão, quando lhe será 
concedido  o  prazo  de  3  (três)  dias  para,  facultativamente,  apresentar  as  razões  de  recurso, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.2 – A não interposição de recurso durante a sessão pública, nos termos do subitem anterior, 
importará preclusão deste direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante 
declarada vencedora.

11.3  –  O  acolhimento  de recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 
aproveitamento.

11.4 – Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Cel. Genuíno, 421 – Conj. 1101, bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-350.
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11.5 – Julgados improvidos os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Sr. Ordenador de Despesas, na SUSEP do Rio de Janeiro, fará a adjudicação do objeto licitado à 
licitante declarada vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

11.6 – Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.

12 – DA CONEXÃO  COM  O SISTEMA

12.1 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema  eletrônico,  incumbindo-lhe  acompanhar  as  operações  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.

12.2  – No caso de desconexão da Pregoeira,  no decorrer  da etapa de lances,  se o sistema 
eletrônico  permanecer  acessível  às  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem 
prejuízo dos atos realizados.

12.3  –  Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

 

13 – DO INSTRUMENTO  ESPECÍFICO DE CONTRATO  E DA GARANTIA

13.1 – DO CONTRATO

13.1.1  – As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento 
específico escrito de contrato (do qual farão parte, independentemente de transcrição, o edital e 
seus anexos e a respectiva proposta), celebrado entre a Superintendência de Seguros Privados e a 
licitante vencedora, que observará os termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, do edital e 
demais normas pertinentes, cuja minuta será submetida a exame prévio do Procuradoria Federal 
da AGU, lotada na SUSEP/RJ.

13.1.2  – Se  a  licitante  vencedora  não  comprovar  as  condições  de  habilitação  no  ato  da 
contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do contrato, ou recusar-se, 
injustificadamente, a firmar o instrumento de contrato em até 5 (cinco) dias úteis da convocação, 
poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação da licitação 
para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e das demais cominações legais.

13.1.3  – O contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia depois de, 
respectiva e sucessivamente, aprovados pela Superintendência de Seguros Privados e publicados, 
por  extrato,  no  Diário  Oficial  da  União,  retroagindo  os  efeitos  dos  atos  de  aprovação  e 
publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) assinatura(s) do(s) instrumento(s).

13.1.4 – A publicação do extrato do contrato, e de seus eventuais aditamentos, no Diário Oficial 
da União, será providenciada e custeada pela Administração,  mediante remessa do texto do 
extrato a ser publicado à Imprensa Nacional, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados da aludida remessa.
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13.1.5 – Antes da celebração do contrato, a comprovação de regularidade do cadastramento no 
Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  -  SICAF  -  será  verificada  pela 
Superintendência de Seguros Privados, por meio de consulta “on-line” ao sistema, devendo seu 
resultado ser impresso e juntado ao processo.

–  Caso o proponente homologado não esteja inscrito no SICAF, a sua inscrição nesse Sistema 
deverá  ser  providenciada  em  qualquer  unidade  credenciada  para  tal  integrante  dos 
órgãos/entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações 
que integram o Sistema de Serviços Gerais  –  SISG, sem ônus para  o proponente,  antes da 
contratação, com base no reexame da documentação apresentada para habilitação, devidamente 
atualizada.

13.2 – DA GARANTIA

13.2.1 – Não será exigida da licitante vencedora prestação de garantia para a execução do objeto 
da presente licitação, conforme o artigo 56 da Lei nº 8.666/93.

14 – DA VIGÊNCIA  

14.1  – O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) 
meses, admitidas prorrogações, por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, limitada a 
vigência ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

14.2 – Conforme disposto no caput art. 30-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08 a contratada não tem 
direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 
1993.

14.3 – Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante deverá:

14.3.1  – Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  continuam  compatíveis  com  aqueles 
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em 
relação à realização de uma nova licitação; e

14.3.2  – Realizar  a  negociação  contratual  para  a redução/eliminação  dos  custos fixos    ou 
variáveis  não renováveis  que já tenham sido amortizados ou pagos na primeira vigência da 
contratação, sob pena de não renovação do contrato, conforme o disposto no inciso XVII do art. 
19 e inciso II do § 1º do art. 30-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08, tais como: aviso-prévio trabalhado 
que  deverá  ser  excluído  da  planilha,  salvo  justificativas  documentadas  e  comprovadas  da 
contratada, quando então poderá ser reduzido; equipamentos amortizados, etc.

15 – DO PREÇO

15.1 – A Contratada prestará os serviços objeto do presente Edital pelo preço ofertado em sua 
proposta,  admitindo-se o reajuste conforme disposto no item 16 deste  Edital  e  na  Cláusula 
Sétima do Anexo III – Minuta de Instrumento de Contrato, deste Edital.

16 – DO REAJUSTAMENTO  E DO REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO  FINANCEIRO
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16.1  –  O preço  proposto  para  o  objeto da  presente  licitação  será  reajustado anualmente,co 
siderando-se como índice inicial o da data da apresentação da proposta, com base na seguinte 
fórmula (Decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e Lei n° 10.192, de 14/02/2001):

R = (I – Io) x V
                Io

Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços;
I = Índice relativo ao mês do reajuste;
Io = Índice inicial - refere-se ao Índice de custos ou de preços correspondentes ao 

mês da entrega da Proposta da Licitação.

16.1.1 – O índice a ser utilizado para o cálculo do reajustamento do Contrato é o INPC/IBGE.

16.1.2  – Incumbirá a qualquer  das partes  a iniciativa e o encargo do cálculo  minucioso do 
reajustamento a ser aprovado pela outra parte, juntando-se o respectivo memorial de cálculo do 
reajustamento.

16.2  –  Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam 
acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 
de  consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execução  do  ajustado, 
configurando  álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual,  bem  como  de  demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, 
alínea “d”, e § 5º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/93.

17 – DA EXECUÇÃO  DO CONTRATO

17.1  – A  execução  dos  serviços  será  objeto  de  acompanhamento,  controle,  fiscalização  e 
avaliação e será exercida por servidor(es) em exercício na SUSEP/RS, devidamente designado(s) 
pelo Coordenador Geral da Coordenação Geral de Administração, em cumprimento ao disposto 
no artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

17.2  – A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  da SUSEP  e  não  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na 
sua  ocorrência,  não  implica  corresponsabilidade  do  Poder  Público  ou  de  seus  agentes  e 
prepostos.

17.3 – A fiscalização dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MPOG nº 02/08, 
no que couber.

17.4  – Quaisquer  exigências  da  Fiscalização  do  Contrato  inerentes  ao  objeto  do  Contrato, 
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

17.5 – A Fiscalização do Contrato verificará se os serviços foram prestados de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos.

17.6 – Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados 
pela  Fiscalização do Contrato  e  enviados  ao  setor  financeiro  da SUSEP para  o  pagamento 
devido.
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17.7  – Em  caso  de  não-conformidade,  a  Contratada  será  notificada,  por  escrito,  sobre  as 
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei nº 8.666/93, no que couber.

17.8 – A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se 
em desacordo com a especificação do Edital e da proposta de preços da Contratada.

18 – DO PAGAMENTO

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

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

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

18.3 – A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada:

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

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

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

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

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

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

18.7 – A critério da contratante, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir 
dívidas de responsabilidade da contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido 
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
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18.8 – Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),  a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade  Social  (COFINS)  e  a  Contribuição  para  o  PIS/PASEP  sobre  os  pagamentos 
efetuados,  utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto deste edital,  conforme  Instrução 
Normativa RFB nº 1234/2012, e alterações.

18.9 – Não haverá a retenção prevista no subitem 18.8 na hipótese de a contratada ser optante 
pelo Regime Especial  Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições  devidos pelas 
Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  (SIMPLES NACIONAL),  instituído  pela  Lei 
Complementar nº 123/06, ou se enquadre na previsão contida no § 4º do art. 16 da mesma Lei.

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

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

EM = VP x N x I, onde:
EM = Encargos moratórios
VP = Valor da parcela em atraso
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
I = (TX/100) / 365 = Índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento)

19 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

19.1  – As  obrigações  das  partes,  dentre  outras  relacionadas  neste  Edital,  são  aquelas 
estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência e Anexo III – Minuta de Contrato, deste Edital.

20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 –  Em caso de inexecução do contrato,  erro de execução, execução imperfeita,  mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante 
ou a contratada estarão sujeitas às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

I – Advertência.
II  – Multas (que poderão ser recolhidas por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, a 
ser preenchida de acordo com as instruções fornecidas pela contratante):
II.1 – De 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, por dia 
de atraso no início da prestação do serviço, e limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência, 
independentemente das demais sanções cabíveis.
II.2 – De 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro na 
sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis.
II.3 – De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, pela 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato, ou em aceitar 
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ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para 
sua  celebração,  ou  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  edital  durante  a  sessão do 
pregão, no prazo e condições estabelecidas no edital, independentemente das demais sanções 
cabíveis.
II.4 – De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pela recusa em corrigir ou substituir 
qualquer  serviço  rejeitado  ou  com  defeito,  caracterizando-se  a  recusa  caso  a  correção  ou 
substituição não se efetivar nos 2 (dois) dias que se seguirem à data da comunicação formal da 
rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis.
II.5 – De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pelo descumprimento das obrigações 
e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo de até 5 (cinco) dias úteis 
após notificação da contratante, e que não culmine em rescisão contratual, independentemente 
das demais sanções cabíveis.
II.6  – De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, no 
caso de sua rescisão por ato unilateral  da Administração, motivado por culpa da contratada, 
inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa 
prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
III – Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e 
das demais cominações legais, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa.

20.2 – Incidirá também na sanção prevista no inciso III acima a licitante que deixar de enviar os 
documentos necessários à sua habilitação, via fax ou, quando for o caso, a nova Planilha de 
Custos  e  Formação  de  Preços  por  meio  eletrônico,  com  os  valores  readequados  ao  lance 
vencedor.
 
20.3 – As sanções previstas nos incisos I e II acima serão aplicadas pelo Coordenador-Geral da 
Coordenação-Geral de Administração – CGADM (de acordo com a Portaria SUSEP/DIRAD nº. 
1, de 28 de janeiro de 2010 ou outra que vier a substituí-la) e a sanção prevista no inciso III será 
aplicada pelo Ministro de Estado da Fazenda.
 
20.4 – No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa,  facultada a defesa prévia à interessada no prazo de 5 (cinco)  dias úteis contados da 
respectiva intimação para as sanções previstas nos incisos I e II acima e de 10 (dez) dias para a 
do inciso III.
  
20.5 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de 
licitar e contratar com a União, a licitante será descadastrada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste termo de referência e no edital e das demais cominações legais.
   
20.6 – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação. Se o valor da multa não for pago,  ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência 
de crédito da contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
  
20.7 – As sanções previstas nos incisos I e III acima poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II.

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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21.1 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.2  –  É  facultado  à  Pregoeira  ou  à  autoridade  superior,  em qualquer  fase  da licitação,  a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.3 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital.

21.4  – O  órgão  promotor  do  certame  não  disponibilizará  suas  instalações,  bem  como 
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em 
participar deste Pregão.

21.5 – A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame 
não implicarão direito à contratação.

21.6  –  Todos  os  horários  estabelecidos  neste  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem 
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

21.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
na SUSEP/RS, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

21.8 – O Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Administração poderá revogar a presente 
licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente 
comprovado, pertinente e  suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

21.9 – No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

21.10 – Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 
o Foro da Justiça Federal em Porto Alegre/RS, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul.

21.11 –  Na hipótese de não haver  expediente no dia da abertura da presente licitação,  será 
marcada outra data para a realização da sessão.

21.12 – Cópia do Edital e seus Anexos será gratuitamente fornecida, mediante recibo, no horário 
09h e 30min às 16h e 30min, Rua Cel. Genuíno, 421 – Conj. 1101, bairro Centro Histórico, Porto 
Alegre/RS, e disponibilizados nos sítios  www.comprasnet.gov.br e  www.susep.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelos telefones (51) 3212.6712, por meio do fax (51) 3212.6712 
ou pelo endereço de correio eletrônico comil.rs@susep.gov.br.

21.13 – Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

21.14  – No que couber,  a contratada deverá cumprir  o estabelecido na Instrução Normativa 
MPOG/SLTI nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, que “dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
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ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências”.

21.15 – Embora o local de entrega/execução do serviço seja na SUSEP em Porto Alegre/RS, o 
faturamento deverá  ocorrer  em  nome  de  nossa  Sede,  sendo:  Superintendência  de  Seguros 
Privados, CNPJ nº. 42.354.068/0001-19, UASG 173039.

21.16 – São partes integrantes deste Edital:

Anexo I: Termo de Referência;
Anexo II: Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III: Minuta de Contrato.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2012.

Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo

Pregoeira SUSEP/RS
Portarias SUSEP nº. 4319, de 13 de dezembro de 2011
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ANEXO I – TERMO  DE REFERÊNCIA

Ministério da Fazenda

Superintendência de Seguros Privados

SEGER/COATE/DIATE/ADMRS

PROCESSO: 15414.200411/2011-51
INTERESSADO: Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para  a prestação dos serviços de 
instalação, locação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de segurança.

1) INTRODUÇÃO
1.1)  Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso I e § 2º do 
artigo 9º do Decreto nº 5.450/05 e no art.  15 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/08, 
alterada pela IN SLTI/MPOG nº 3/09, pela IN SLTI/MPOG nº 4/09 e pela IN SLTI/MPOG nº 
5/09, doravante chamada simplesmente de IN SLTI/MPOG nº 2/08.
1.2)  A  Superintendência  de  Seguros  Privados  no  Estado  do Rio  Grande  do  Sul  pretende 
contratar, com base na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, no Decreto nº 2.271/97, na IN 
SLTI/MPOG  nº  2/08,  e,  subsidiariamente,  na  Lei  nº  8.666/93  e  demais  normas  legais  e 
regulamentares, pessoa jurídica para a prestação dos serviços de instalação, locação, manutenção 
e  monitoramento  de  sistema  eletrônico  de  segurança, no  imóvel  situado  na  Rua  Coronel 
Genuíno, 421 – Conj. 1101, Porto Alegre/RS.

2) JUSTIFICATIVA  DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1)  Justifica-se a contratação do presente objeto pela necessidade de prover-se segurança às 
instalações e documentos pertencentes à regional da Superintendência de Seguros Privados do 
Rio Grande do Sul.  A contratação via empresa terceirizada justifica-se tendo em vista que, 
agindo desta forma, a administração pública poderá alocar seus funcionários nas atividades fins e 
assim atender melhor as demandas pelas quais esta autarquia foi instituída. Além disso, tal forma 
de contratação (terceirização) resulta em custos menores para a Autarquia.

3) OBJETIVO
3.1) Busca-se, com a contratação dos serviços, atender as necessidades de segurança do imóvel 
supra descrito e dos bens e documentos nele alocados.

4) OBJETO
4.1)  Contratação  de  pessoa  jurídica  para  a  prestação  de  serviços  de  instalação,  locação, 
manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de segurança (sistema de CFTV + sistema de 
alarme com monitoramento), no imóvel situado na Rua Coronel Genuíno, 421 – Conj. 1101, 
Porto Alegre/RS, de uso da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do 
Sul, para o período de 12 (doze) meses.

5) DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
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5.1) O sistema eletrônico de segurança a ser instalado no imóvel citado será composto de dois 
subsistemas:

1) Sistema de CFTV   (Circuito Fechado de TV), o qual será composto por 1 (uma) 
câmera  digital,  1  (um)  sistema de  armazenagem  de  imagens  com capacidade  mínima para 
gravação permanente de 1 (uma) semana e o cabeamento necessário para instalar a câmera a uma 
distância de aproximadamente 30 metros do sistema de armazenagem.

2) Sistema de alarme   com monitoramento 24 horas composto por 1 (uma) central 
de discagem, 1 (um) teclado, 2 (dois) sensores de presença, 1 (uma) sirene, 2 (dois) botões de 
pânico fixos, 1 (um) botão de pânico móvel, 1 (uma) bateria 12V, 1 (um) transmissor, 1 (um) 
receptor  e  cabeamento  para  interligar  os  equipamentos  em  uma  distância  total  de 
aproximadamente 50 m. Em linhas gerais, o sistema de alarme funcionará da seguinte forma: 

a) Sempre que soar o alarme, o Sistema Eletrônico de Segurança deverá proceder à 
ligação para a Central da CONTRATADA informando o ocorrido. A Central da 
CONTRATADA deverá entrar em contato telefônico com as pessoas descritas na 
Ficha de Monitoramento;
b) Sendo necessário, e caso a opção contemple, a CONTRATADA deverá enviar 
viatura ao local, conduzida por pessoal treinado, para as averiguações. Caso seja 
detectada  violação  do  imóvel  ou  presença  de  pessoas suspeitas,  a  autoridade 
policial deverá ser imediatamente comunicada;
c) Em caso de falha na linha Telefônica, a Central da CONTRATADA, por meio 
de testes identificará e informará o problema ao CONTRATATANTE.

5.2.  Os custos de instalação de tais equipamentos (sistema de CFTV + sistema de alarme com 
monitoramento)  deverão ser incorporados nos custo mensal na proporção de um doze avos ao 
mês.
5.3. A empresa contratada deverá prestar a manutenção necessária para o perfeito funcionamento 
do sistema sem custos adicionais à contratante.
5.4.  Todos os equipamentos utilizados no projeto de segurança deverão ser fornecidos a este 
órgão através de contrato de comodato ou locação, com os custos totais diluídos através das 
mensalidades.
5.5.  O contrato a ser firmado terá duração de 1 ano podendo ser prorrogado por período igual 
sendo que o período total não poderá ultrapassar 60 meses.
5.6. O horário de funcionamento da Regional da Superintendência de Seguros Privados no Rio 
Grande  do  Sul  é  de  segunda  a  sexta  das  7:00  as  20:00  horas.  O  serviço,  porém,  terá  que 
funcionar de forma ininterrupta (todos os dias, 24 horas e sem interrupção).

6. METODOLOGIA  DE AVALIAÇÃO
6.1. A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que 
compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:

a)       Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada;

b) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
c)        O perfeito funcionamento do sistema bem como a sua confiabilidade;
d) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
e)         A satisfação do público usuário.

7. VISTORIA
7.1. Em conformidade com o disposto no inciso VIII do art. 15 da IN MPOG/SLTI nº. 2/2008, 
não será exigida vistoria prévia no local de prestação do serviço, como condição de habilitação.
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7.2. A despeito de não efetuar tal exigência, estará franqueada às interessadas a vistoria ao local 
de prestação do serviço para que, aqueles que assim o desejarem, tomem ciência das condições 
inerentes aos serviços.

8. ENQUADRAMENTO  DOS SERVIÇOS
8.1.  Os serviços a serem contratados possuem padrões de desempenho e qualidade que podem 
ser  objetivamente  definidos  pelo  edital  por  meio  de especificações  usuais  do  mercado, 
enquadrando-se, portanto,  como serviços comuns, nos termos do § 1º do art.  2º do Decreto 
5.450/05. Assim, tais serviços podem ser licitados na modalidade pregão, na forma eletrônica.

9. PREÇO DE REFERÊNCIA  PARA A CONTRATAÇÃO
9.1.  O preço  de  referência  será  calculado  com  base  em pesquisa  de  preços  praticados  no 
mercado.

10. PREÇOS MÁXIMOS  ADMITIDOS  PARA A CONTRATAÇÃO
10.1. Os preços máximos admitidos para a contratação serão: R$ 420,15 (quatrocentos e vinte 
reais e quinze centavos)  mensais e R$ 5.041,80 (cinco mil, quarenta e um reais e oitenta 
centavos) anuais.
10.2.  Os valores acima decorrem de ampla  pesquisa de mercado,  constante do processo de 
referência,  uma vez  que não há normativo específico que estabeleça  valores  limites para  a 
pretendida contratação.

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1  Os serviços,  objeto do presente  termo de referência,  serão  executados  pela contratada, 
obedecendo  ao disposto  no  respectivo  instrumento  convocatório  e  seus anexos,  nas  Leis  nº 
8.666/93 e nº 10.520/02, nos Decretos nº 5.450/05 e nº 2.271/97, na IN SLTI/MPOG nº 2/08 e 
demais normas legais e regulamentares pertinentes.

A contratada obriga-se a:
1) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após recebida a autorização da 

Administração,  informando,  em tempo  hábil,  qualquer motivo  impeditivo  ao  início  da  sua 
execução.

2) Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da 
rotina de funcionamento da Administração.

3) Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da 
legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes do contrato.

4) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente 
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos 
serviços.

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

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

7) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços,  com a missão de garantir  o 
bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes 
dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, 
ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.
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8) Cumprir  horários  e  periodicidade  para  a  execução  dos  serviços  fixados  pela 
Administração, segundo suas conveniências e em consonância com a fiscalização do contrato.

9) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços 
em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 
quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica.

10) Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços.
11) Responder,  civil  e  penalmente,  por  quaisquer  danos  materiais  ou  pessoais 

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

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

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

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

15) Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  materiais,  equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços.

16) Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nas 
instalações onde houver prestação dos serviços.

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

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

19) Atender  prontamente  as  exigências  da  Administração  inerentes  ao  objeto  do 
contrato.

20) A contratada deverá, no que couber, observar o disposto na Instrução Normativa 
MPOG/SLTI nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, que trata da sustentabilidade ambiental na aquisição 
de bens e contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, direta, autárquica 
e fundacional e dá outras providências.

12. DEVERES DA CONTRATANTE
12.1. Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são obrigações da 
contratante:

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

b) Proporcionar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa 
desempenhar normalmente os serviços contratados.

c) Efetuar os pagamentos devidos.
d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato.
e) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
f) Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada.

13. CRITÉRIOS  DE JULGAMENTO
13.1. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de preço 
e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências do edital, houver ofertado o menor 
preço global para a execução do objeto da licitação, pelo período inicial de 12 (doze) meses.
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14. DEFINIÇÃO  DOS MÉTODOS
14.1.  A contratação pretendida se dará  por  meio de procedimento  licitatório  na modalidade 
pregão, na forma eletrônica,  em sessão pública realizada por meio do sistema eletrônico,  no 
Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br.

15. CRITÉRIO  DE ACEITAÇÃO  DO OBJETO
15.1. O objeto será aceito após a verificação, pela fiscalização do contrato, do cumprimento de 
todas as obrigações e especificações constantes do contrato, do edital e dos demais documentos 
integrantes do procedimento licitatório, e ainda em conformidade com a legislação de regência.

16. PROCEDIMENTO  DE FISCALIZAÇÃO  E GERENCIAMENTO  DO CONTRATO

16.1. DO INSTRUMENTO  DE CONTRATO
16.1.1.  As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas  por  instrumento 
específico escrito de contrato (do qual farão parte, independentemente de transcrição, o edital e 
seus anexos e a respectiva proposta), celebrado entre a Superintendência de Seguros Privados e a 
licitante vencedora, que observará os termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, do edital e 
demais normas pertinentes, cuja minuta será submetida a exame prévio do Órgão de Execução da 
Procuradoria Federal no Rio Grande do Sul.
16.1.2.  Se  a  licitante  vencedora  não  comprovar  as  condições de  habilitação  no  ato  da 
contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do contrato, ou recusar-se, 
injustificadamente, a firmar o instrumento de contrato em até 5 (cinco) dias úteis da convocação, 
poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação da licitação 
para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e das demais cominações legais.
16.1.3.  O contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia depois de, 
respectiva e sucessivamente, aprovados pela Superintendência de Seguros Privados e publicados, 
por  extrato,  no  Diário  Oficial  da  União,  retroagindo  os  efeitos  dos  atos  de  aprovação  e 
publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) assinatura(s) do(s) instrumento(s).
16.1.4. A publicação do extrato do contrato, e de seus eventuais aditamentos, no Diário Oficial 
da União, será providenciada e custeada pela Administração,  mediante remessa do texto do 
extrato a ser publicado à Imprensa Nacional, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados da aludida remessa.
16.1.5.  Antes da celebração do contrato, a comprovação de regularidade do cadastramento no 
Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  -  SICAF  -  será  verificada  pela 
Superintendência de Seguros Privados, por meio de consulta “on-line” ao sistema, devendo seu 
resultado ser impresso e juntado ao processo.
16.1.6.  Caso o proponente homologado não esteja inscrito no SICAF,  a sua inscrição nesse 
Sistema deverá ser feita pela Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, 
com base no reexame da documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada.

16.2. DA EXECUÇÃO  DO CONTRATO
16.2.1.  O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante da 
Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do 
art. 6º do Decreto nº 2.271/97.
16.2.2. A fiscalização dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MPOG nº 2/08.
16.2.3.  A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na 
sua  ocorrência,  não  implica  corresponsabilidade  do  Poder  Público  ou  de  seus  agentes  e 
prepostos.
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16.2.4.  Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao seu objeto deverão ser 
prontamente atendidas pela contratada.
16.2.5. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados 
pela fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.
16.2.6.  Em  caso  de  não  conformidade,  a  contratada  será  notificada,  por  escrito,  sobre  as 
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber.
16.2.7. A contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados, 
se em desacordo com a especificação do edital ou da proposta de preços da contratada.

16.3. DA INEXECUÇÃO  E RESCISÃO DO CONTRATO
16.3.1.  A inexecução total  ou parcial  do contrato enseja a sua rescisão,  se houver  uma das 
ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
16.3.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados por 
ato  unilateral  da  contratante,  serão  formalmente  motivados,  asseguradas,  à  contratada,  na 
segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e 
comprovada  intimação  da  intenção  da  Administração  para  que,  se  o  desejar,  a  contratada 
apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de 
desacolhimento  da  defesa,  interponha  recurso  hierárquico  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis 
contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
16.3.3.  Em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  34-A  da  IN  SLTI/MPOG  nº  2/08,  o 
descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação 
pela contratada ensejará à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a 
retenção de pagamento se a contratada não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o 
tiver prestado a contento. 
16.3.4. Não será considerada retenção de pagamento quando esta deixar de ocorrer em razão da 
não apresentação de todos os documentos/comprovações relacionados na cláusula de pagamento, 
visto que o prazo para o pagamento somente começa a correr após a apresentação dos mesmos.
16.3.5. A Administração concederá um prazo de 5 (cinco) dias para que a contratada regularize 
suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, 
quando  não  identificar  má-fé  ou  a  incapacidade  da  empresa  de  corrigir  a  situação.  Fica 
esclarecido que até a regularização das obrigações, o pagamento não será efetuado, em razão de 
que não foram apresentadas as comprovações exigidas para tal.

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

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

16.4.2.  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação e 
conter o detalhamento dos serviços executados.
16.4.3. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada:
I) Da comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 
29 da Lei nº 8.666/93. 
16.4.4. Conforme disposto no § 6º do art. 36 da IN SLTI/MPOG nº 2/08, a retenção ou glosa no 
pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contratado:
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I)  não produzir  os resultados, deixar de executar,  ou não executar  com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou
II)  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,  ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.4.5. Não será considerado retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da 
não apresentação de todos os documentos/comprovações relacionados na cláusula de pagamento, 
visto que o prazo para o pagamento somente começa a correr após a apresentação dos mesmos.
16.4.6.  Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
16.4.7. A critério da contratante, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir 
dívidas de responsabilidade da contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido 
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
16.4.8. Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),  a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade  Social  (COFINS)  e  a  Contribuição  para  o  PIS/PASEP  sobre  os  pagamentos 
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto deste edital, conforme IN SRF nº 
480/04, e alterações.
16.4.8.1.  Não haverá a retenção prevista no subitem 21.6.7 na hipótese de a contratada ser 
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), instituído pela Lei 
Complementar nº 123/06, ou se enquadre na previsão contida no § 4º do art. 16 da mesma Lei.
16.4.8.2. Havendo dúvida quanto à regularidade da opção pelo SIMPLES feita pela microempresa 
ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro representará junto ao órgão competente solicitando 
manifestação quanto à ocorrência ou não de hipótese de vedação, nos termos do caput do art. 17 
da Lei Complementar nº 123/2006, para que, se for o caso, seja feita a exclusão e adotadas as 
medidas dela decorrentes.
16.4.9.  Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5 % (zero vírgula cinco) por cento ao mês e de 6% (seis por cento) 
ao ano, pro rata die e de forma não composta, mediante aplicação da seguinte formula:

EM = VP x N x I, onde:
EM = Encargos moratórios
VP = Valor da parcela em atraso
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
I = (TX/100) / 365 = Índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento)

16.5. PRAZO  DE EXECUÇÃO  DO OBJETO
16.5.1.  O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) 
meses, admitidas prorrogações, por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, limitada a 
vigência ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
16.5.2. Conforme disposto no caput art. 30-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08 a contratada não tem 
direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 
1993.
16.5.3. Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante deverá:
16.5.3.1.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  continuam compatíveis  com  aqueles 
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em 
relação à realização de uma nova licitação; e
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16.5.3.2.  Realizar  a  negociação  contratual  para  a  redução/eliminação dos  custos  fixos    ou 
variáveis  não renováveis  que já tenham sido amortizados ou pagos na primeira vigência da 
contratação, sob pena de não renovação do contrato, conforme o disposto no inciso XVII do art. 
19 e inciso II do § 1º do art. 30-A da IN SLTI/MPOG nº 2/08, tais como: aviso-prévio trabalhado 
que  deverá  ser  excluído  da  planilha,  salvo  justificativas  documentadas  e  comprovadas  da 
contratada, quando então poderá ser reduzido; equipamentos amortizados, etc.

16.6 O CONTRATO  NÃO SERÁ PRORROGADO QUANDO
16.6.1  Os  preços  estiverem  superiores  aos  estabelecidos  como  limites  pelas  Portarias  do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de 
preços; ou
16.6.1  A contratada  tiver  sido  declarada  inidônea  ou  suspensa  no  âmbito  da  União  ou  do 
contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 Em caso  de inexecução  do  contrato,  erro  de  execução,  execução  imperfeita,  mora  de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante 
ou a contratada estarão sujeitas às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

I - Advertência.
II - Multas (que poderão ser recolhidas por meio de Guia de Recolhimento da União - 

GRU, a ser preenchida de acordo com as instruções fornecidas pela contratante):
II.1 - De 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, 

por dia de atraso no início da prestação do serviço,  e limitado a 10% do mesmo valor, por 
ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis.

II.2 - De 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em 
dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis.

II.3 - De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do contrato, 
pela recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato, ou em 
aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos 
para sua celebração, ou deixar de entregar documentação exigida no edital durante a sessão do 
pregão, no prazo e condições estabelecidas no edital, independentemente das demais sanções 
cabíveis.

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

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

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

III  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  com  o  consequente 
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais, para a licitante que, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato,  deixar de entregar documentação 
exigida no edital,  apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
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modo inidôneo,  fizer  declaração falsa ou cometer  fraude fiscal,  garantido  o direito à ampla 
defesa.
         17.2 Incidirá também na sanção prevista no inciso III acima a licitante que deixar de enviar 
os documentos necessários à sua habilitação, via fax ou, quando for o caso, a nova Planilha de 
Custos  e  Formação  de  Preços  por  meio  eletrônico,  com  os  valores  readequados  ao  lance 
vencedor.
        17.3 As sanções previstas nos incisos I e II acima serão aplicadas pelo Coordenador-Geral 
da Coordenação-Geral de Administração – CGADM (de acordo com a Portaria SUSEP/DIRAD 
nº. 1, de 28 de janeiro de 2010 ou outra que vier a substituí-la) e a sanção prevista no inciso III 
será aplicada pelo Ministro de Estado da Fazenda.
       17.4 No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa,  facultada a defesa prévia à interessada no prazo de 5 (cinco)  dias úteis contados da 
respectiva intimação para as sanções previstas nos incisos I e II acima e de 10 (dez) dias para a 
do inciso III.
       17.5 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de 
licitar e contratar com a União, a licitante será descadastrada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste termo de referência e no edital e das demais cominações legais.
        17.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência 
de crédito da contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
       17.7 As sanções previstas nos incisos I e III acima poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II.

Porto Alegre, em 27 de setembro de 2012.

LUCIANE MARISA PEREIRA
Agente Executivo - SUSEP

Matrícula SIAPE nº. 1091783
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ANEXO II – M ODELO  DE PROPOSTA COMERCIAL

Proposta que faz a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ (nº. da inscrição) 
para a (objeto da contratação), de acordo com o Pregão Eletrônico nº. XX/2012, apresentado na 
Planilha de Formação de Preços, englobando os valores propostos para todos os serviços que 
poderão vir a ser prestados, em conformidade com o especificado.

Para a prestação dos serviços será cobrada a importância mensal de:

A. Serviço(1) R$

B. Tributação R$

(A + B) Valor Total Mensal R$ 

VALOR GLOBAL MENSAL DA PRESENTE PROPOSTA

VALOR GLOBAL  ANUAL  DA PRESENTE PROPOSTA
(1) 

descriminar, minusciosamente, a formação do custo deste item (materiais, instalação e mão de obra).

• A CONTRATADA deverá incluir no valor global todos os valores atinentes à adequada 
prestação do serviço contratado, devidamente discriminados.

Valor Mensal Global: R$ X,XX (valor por extenso). 

Valor Anual Global: R$ X,XX (valor por extenso).
Dados da empresa:

a) Razão Social:

b) CNPJ (MF) n°

c) Inscrição estadual n°

d) Endereço:

e) Fone:

f) FAX:

g) E-mail:

h) CEP:

i) Cidade:

j) Estado:

K) Dados Bancários (banco, agência e conta corrente):
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Ministério da Fazenda
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

ANEXO III – M INUTA  DE CONTRATO

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

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada 
ao Ministério da Fazenda,  inscrita  no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na 
Avenida Presidente Vargas, n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo (a) 
<cargo  do ordenador  de  despesas>,  Sr.  <nome  do  ordenador  de  despesas>, 
<nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da identidade>, 
expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, consoante 
delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° xxxx, de xx de xxxxx de 20xx, 
doravante denominada CONTRATANTE  e a <nome da empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob 
o  nº  <n°  do  CNPJ>, situada  na <endereço>,  neste  ato  representada  pelo <nome  do 
representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° 
da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do 
CPF>,  doravante  denominada  CONTRATADA ,  ajustam  entre  si  e  celebram  o  presente 
Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº 29/2012, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, 
aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
as demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP nº 15414.300411/2012-
51, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA   –   DO OBJETO  

O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para 
prestação de serviços de instalação, locação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico 
de segurança (sistema de CFTV e sistema de alarme com monitoramento), no imóvel situado na 
Rua Coronel  Genuíno,  421 – Conj.  1101,  Porto  Alegre/RS,  de uso  da Superintendência  de 
Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul, na forma especificada neste instrumento e no 
Termo de Referência SUSEP/SEGER/COATE/DIATE/ADMRS nº 04/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir 
de  XX  de  xxxxxxxxxx de 20XX , podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
limitada a 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993.
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CLÁUSULA TERCEIRA     – DOS SERVIÇOS  

A CONTRATADA  executará os serviços na forma e período estipulados nos itens 
5  (Descrição  dos  Equipamentos  e  Serviços  a  Serem  Prestados),  11  (Obrigações  e 
Responsabilidades da Contratada) e 16.5 (Prazo de Execução do Objeto) constantes do Anexo 
I do Edital de Pregão Eletrônico n° 29/2012.

CLÁUSULA QUARTA     – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Os serviços, objeto do Termo de Referência SUSEP/SEGER/COATE/DIATE/ADMRS 
nº 04/2012, serão executados pela contratada, obedecendo ao disposto no respectivo instrumento 
convocatório e seus anexos, nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, nos Decretos nº 5.450/05 e nº 
2.271/97,  na IN  SLTI/MPOG nº 2/08 e demais  normas legais  e regulamentares pertinentes, 
estando a contratada obrigada a:

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

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

c) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes do contrato.

d) Implantar,  de forma adequada, a planificação,  execução e supervisão permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa  e  constante,  mantendo  sempre  em perfeita ordem todas  as  dependências 
objeto dos serviços.

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

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

g) Nomear  encarregados  responsáveis  pelos  serviços,  com a  missão  de  garantir  o  bom 
andamento  dos  mesmos,  fiscalizando  e  ministrando  a  orientação  necessária  aos 
executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando 
houver  necessidade,  ao  responsável  pelo  acompanhamento  dos  serviços  da 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 
falhas detectadas.

h) Cumprir  horários  e  periodicidade  para  a  execução  dos  serviços  fixados  pela 
Administração,  segundo suas conveniências  e em consonância com a fiscalização do 
contrato.

i) Manter  todos  os  equipamentos  e  utensílios  necessários  a  execução  dos  serviços  em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 
quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de 
modo a evitar danos à rede elétrica.

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

contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de 
trabalho.
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l) Informar aos seus empregados da proibição de retirarem-se dos prédios ou instalações da 
contratante portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do 
contrato.

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

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

o) Observar  conduta  adequada  na utilização dos materiais,  equipamentos,  ferramentas  e 
utensílios, objetivando a correta execução dos serviços. 

p) Relatar  à  fiscalização  do  contrato  toda  e  qualquer  irregularidade  observada  nas 
instalações onde houver prestação dos serviços.

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

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

s) Atender prontamente as exigências da Administração inerentes ao objeto do contrato.
t) A  contratada  deverá,  no  que  couber,  observar  o  disposto  na  Instrução  Normativa 

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

CLÁUSULA QUINTA     – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Compete à CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são obrigações da 

contratante:
I. Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidores  especialmente  designados  e 

documentar as ocorrências havidas.
II. Proporcionar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados.
III. Efetuar os pagamentos devidos.
IV. Manifestar-se  formalmente  em  todos  os  atos  relativos  à  execução  do  contrato,  em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato.
V. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
VI. Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA

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

                Parágrafo primeiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 
Federal, em conta específica com correção monetária, em favor da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP.
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Parágrafo segundo. A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente 
aplicadas  à  CONTRATADA  ou  reverter-se  em favor  da  CONTRATANTE ,  nos  casos  de 
prejuízos causados por culpa da CONTRATADA .

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

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

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

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

Parágrafo terceiro. Será utilizado o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
como índice de reajuste, obedecendo ao art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

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

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Parágrafo quinto. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 
exceto se a CONTRATADA  tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal 
condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta opção 
não seja vedada pelo art.  17 da Lei  Complementar  nº 123/2006. Será aplicado o percentual 
constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro de 2004, da 
Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la. 

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

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

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

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso)  para o período 12 (doze) meses, 
correndo  R$  xxx,xx (valor  por  extenso)  por  conta  da  dotação  orçamentária  consignada  à 
CONTRATANTE ,  no  exercício  financeiro  de  20XX,  pelo  programa  de  trabalho 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na  categoria  econômica  <xxxxxx>, conforme  Nota  de  Empenho 
200XNEXXXXXX  e R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser empenhado no exercício seguinte.

Parágrafo  único. Em  caso  de  prorrogação  deste  Contrato,  as  despesas para  os 
exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A  CONTRATANTE  exercerá  através  da  Divisão  de  Atendimento  ao 
Público/ADM.RS,  a  fiscalização  dos  serviços,  observando  o  fiel  cumprimento  da  Instrução 
Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, das Normas Internas e do disposto neste 
Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
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O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando 
verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
disposições  contidas  nos  arts.  79  e  80  da  referida  Lei,  independentemente  de  aviso  ou 
interpelação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da CONTRATADA , 
além das penalidades administrativas cabíveis,  esta responderá por  perdas e danos e demais 
cominações legais.

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela 
CONTRATANTE,  por  motivo  de  conveniência  da  Administração,  notificando-se  à 
CONTRATADA  com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, ainda, por acordo entre as 
partes.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, 
de 17 de 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 prévia defesa.

§ 1º   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 seguintes sanções administrativas:

I- Advertência.

II- Multas:
1. De 1% (um por  cento)  sobre  o  valor  correspondente a  12  (doze)  meses  do 
contrato, por dia de atraso no início da prestação do serviço, e limitado a 10% do mesmo valor, 
por ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis.
2. De  5% (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  mensal  do  contrato,  por  infração  a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e 
aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis.
3. De 10% (dez por cento)  sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do 
contrato, pela recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato, 
ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos 
exigidos para sua celebração, ou deixar de entregar documentação exigida no edital durante a 
sessão do pregão, no prazo e condições estabelecidas no edital, independentemente das demais 
sanções cabíveis.
4. De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pela recusa em corrigir ou 
substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa caso a correção 
ou substituição não se efetivar nos 2 (dois) dias que se seguirem à data da comunicação formal 
da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis.
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5. De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pelo descumprimento das 
obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após notificação da contratante, e que não culmine em rescisão contratual, 
independentemente das demais sanções cabíveis.
6. De 10% (dez por cento)  sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses do 
contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da 
contratada,  inclusive  pelo  descumprimento  das  obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas, 
garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.

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

§ 2º Em todas as situações, independentemente da aplicação de multas e impedimento de licitar e 
contratar  com a União, poderá ser aplicada a pena de advertência,  caso a Administração da 
Autarquia julgue mais conveniente face às circunstancias do caso específico; 

§ 3º As penalidades poderão ser combinadas e não há necessidade de primeiro serem aplicadas 
penas  mais  brandas,  podendo  a  SUSEP,  dependendo  do  ocorrido,  aplicar  diretamente  as 
penalidades mais graves.

§ 4º No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

§ 5º A penalidade aplicada será registrada no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

d) Só  será  permitida  a  permanência  do  empregado  designado  pela  CONTRATADA  nas 
dependências da CONTRATANTE , durante o período em que estiver prestando os serviços.

e) A  CONTRATADA  deverá  aceitar  os  acréscimos  ou  as  supressões  que  se  fizerem 
necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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f) A celebração do presente  Contrato não acarretará qualquer  vínculo empregatício  entre a 
CONTRATANTE  e  os  empregados  indicados  pela  CONTRATADA  para  execução  dos 
serviços.  Caso  a  CONTRATANTE ,  a  qualquer  tempo,  venha  a  ser  notificada  ou  citada, 
administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas ou 
previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a  CONTRATADA  obriga-se a responder 
pronta e exclusivamente perante tais reivindicações.

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

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

i) A  CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 
com  as  obrigações  assumidas,  bem  como  com  as  condições  de  qualificação  e  habilitação 
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

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

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

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 20XX.

________________________________________
Nome

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

________________________________________
Nome

Empresa contratada
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