
 1

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

  EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2012 

  Processo SUSEP N.° 15414.001829/2012-87 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP torna público que fará realizar credenciamento 
de tradutores juramentados/públicos, com fundamento no caput do art. 25, da Lei nº 8.666/1993, para 
a contratação dos serviços especificados na Seção I - Do Objeto. Aplica-se o Decreto nº 13.609/1943 e 
demais normas legais aplicadas ao Tradutor Juramentado. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Avenida Presidente Vargas nº 730 – 8º andar – DILIC 
Centro /Rio de Janeiro. 

AS PROPOSTAS PODERÃO SER ENVIADAS A PARTIR DO DIA: 01/10/2012 

 

1 – DO OBJETO 

 

O Objeto do presente procedimento visa o Credenciamento de tradutores juramentados/públicos que 
exerçam a atividade de tradução/versão de documentos comuns, jurídicos e técnicos para o português 
e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I. 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

 

Fazem parte integrante deste Edital de Credenciamento: 

          

Anexo I  Projeto Básico 

Anexo II Modelo de Requerimento de Credenciamento 

   Anexo III Modelo de Termo de Sigilo 

Anexo IV Modelo de Termo de Responsabilidade 

Anexo V Modelo de Comprovante de Pagamento de Autônomo 

ANEXO VI TABELA DE EMOLUMENTOS DA JUCERJA – DELIBERAÇÃO 
JUCERJA Nº 55/2012 
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3 – DOS IDIOMAS 

 

3.1 - Inicialmente, os idiomas serão o inglês, alemão, árabe, hebraico, francês, holandês, italiano, 
japonês, mandarim, espanhol e russo. 

3.2 - Nada obsta que sejam credenciados tradutores juramentados/públicos em outros idiomas, além 
daqueles mencionados no subitem anterior, durante a vigência desse procedimento. 

3.3 - Será admitido o CREDENCIAMENTO de um mesmo tradutor juramentado/público para mais de um 
idioma, desde que o interessado cumpra os requisitos legais e editalícios de cada idioma. 

 

4 – DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - A solicitação de CREDENCIAMENTO deverá ser apresentada digitada, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ambiguidades, acompanhada de todos os documentos exigidos neste Edital, 
preferencialmente em papel com timbre próprio do proponente, conforme modelo constante do Anexo 
II, e que constará dos seguintes documentos: 

 

a) Identificação, referência a este CREDENCIAMENTO, número de telefone fixo, celular, endereço, 
dados bancários, indicação de endereço eletrônico (e-mail) e, se houver, fac-símile; 

 

b) Indicação do(s) idioma(s) a que se credencia; 

 

c) Cópia autenticada do documento de registro ou inscrição na Junta Comercial do Estado em que 
resida, como tradutor juramentado/público; 

 

d) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

 

e) Cópia do documento de identidade; 

 

f) Cópia da inscrição de contribuinte individual ou inscrição do Regime Geral da Previdência Social 
– INSS e no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS, conforme o caso; 

 

g) Termo de Sigilo das informações a que tiver acesso, conforme modelo constante no Anexo 
III. 

 

4.2 - O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o estabelecido 
no Edital será considerado inapto, podendo o interessado apresentar novo requerimento escoimado das 
causas que ensejaram sua inépcia. 

 

4.3 - A apresentação de proposta vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições 
deste CREDENCIAMENTO. 
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4.4 - Serão declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com o Edital. 

 

4.5. Os documentos poderão ser enviados por correio para a Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP, Av. Presidente Vargas 730, 8º andar – DIVISÃO DE LICITAÇÕES – DILIC - CEP 20.071-900 – 
Centro – Rio de Janeiro (21) 3233-4096 e 3233-4099, ou digitalizados por meio do e-mail 
dilic.rj@susep.gov.br. 

 

5 – DO DESCREDENCIAMENTO 

 

5.1 – O presente CREDENCIAMENTO tem caráter precário, por isso, a qualquer momento, o 
CREDENCIADO ou a Administração poderão denunciar o CREDENCIAMENTO, caso seja constatada 
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação 
pertinente ou no interesse de qualquer das partes, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 

5.2 - O CREDENCIADO que desejar solicitar o DESCREDENCIAMENTO, deverá fazê-lo mediante aviso 
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a ser protocolado no endereço acima indicado ou 
enviado para o email dilic.rj@susep.gov.br, respeitando o prazo aqui mencionado. 

 

 

6 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1 Considerar-se-á atendido o pronto exercício das funções de tradução/versão de textos, quando o 
serviço for executado à proporção de 2 (duas) laudas de 1.000 (mil) caracteres cada, sem 
espaçamento, por dia útil, transcorrido entre a solicitação inicial e a data em que estiver à disposição 
do CREDENCIANTE. 

 

6.2 No caso de idiomas que utilizam ideogramas na escrita, a referência para fins de pagamento será 
sempre o texto que apresentar maior número de caracteres, seja ele o texto original ou o final. 

 

6.3. A convocação dos tradutores para a prestação dos serviços será procedida de forma 
rotativa, para cada idioma, por ordem de CREDENCIAMENTO homologado, ou seja, o primeiro 
CREDENCIADO será convocado, e assim sucessivamente. 

 

6.4. Será automaticamente excluído do rodízio o CREDENCIADO que não mantiver atualizada durante 
a vigência do CREDENCIAMENTO a documentação na JUCERJA. 

 

6.5. O CREDENCIADO deverá executar diretamente os serviços solicitados, sem transferência da 
responsabilidade ou subcontratação sob pena de responsabilização civil e penal. 

 

6.6 Consideram-se as funções de tradução/versão exercidas em caráter de urgência, quando, 
formalmente expresso pelo CREDENCIANTE, for executado à proporção de mais de 2 (duas) laudas 
de 1.000 (mil) caracteres sem espaço cada por dia útil transcorrido entre a solicitação inicial e a data 
em que estiver à disposição do CREDENCIANTE. 
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 6.7 Na hipótese de ser requerida, por escrito, a tradução/versão em caráter de urgência, os 
emolumentos serão acrescidos em 100% (cem pontos percentuais). 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

O CREDENCIADO fica obrigado a: 

 

a) retirar a nota de empenho relativa a cada serviço de tradução/versão após notificação; ou 
confirmar o recebimento do envio feito por meio eletrônico; 

 

b) executar o serviço adjudicado nas condições estipuladas neste Edital e na solicitação do serviço; 

 

c) enviar previamente o orçamento na forma definida no item 16. 

 

 
8 – DAS SANÇÕES 

 

8.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e no Decreto n° 3.555/2000, a 
adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso na entrega do 
objeto, limitado a trinta dias; 

b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso na entrega do objeto por 
período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SUSEP, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

8.2 - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos pela SUSEP à adjudicatária ou cobrado judicialmente. 

 

8.3 - As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do subitem anterior podem ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 

8.4 - A penalidade prevista na alínea "c" também poderá ser aplicada ao Tradutor Público, conforme o 
caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do Credenciamento ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração. 
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8.5 - A aplicação das penalidades acima enumeradas não afasta a possibilidade da Administração 
apresentar denúncia ou queixa dos tradutores às instâncias competentes. 

 

9 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/VERSÃO 

 

9.1 – A tradução/versão será recebida em meio eletrônico e físico por servidor designado pela SUSEP, 
que procederá a conferência e verificação da sua conformidade com as especificações constantes do 
Anexo I. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o respectivo recebimento no 
verso do recibo de prestação de serviços que será emitido pelo tradutor CREDENCIADO. 

 

9.2 - O recebimento dos serviços não exclui as responsabilidades civil e penal da credenciada, assim 
como a necessidade de revisão posterior do material traduzido, sem custos adicionais. 

 

10 – DO PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetuado por tradução/versão realizada mediante crédito em conta corrente da 
credenciada, por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da tradução. 

 

10.2 Os valores pagos por lauda serão os constantes da Tabela de Emolumentos da JUCERJA vigente à 
época e cuja tabela atual consta em anexo ao presente Edital.  

 

10.3 Para efeito deste CREDENCIAMENTO, entende-se por equivalente a uma lauda o conjunto de 1000 
caracteres (não computados os espaços em branco). 

 

10.4 Laudas incompletas serão pagas proporcionalmente ao número de caracteres. 

 

10.5 Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 

 

10.6 Os valores pagos obedecerão à tabela vigente de emolumentos da JUCERJA.  

 

11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste Edital correrá à conta de recursos consignados à 
SUSEP, classificação contábil 3.3.3.9.0.36.06, conforme Plano de Contas constante do processo em 
epígrafe. 

 

12- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 

12.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital de 
CREDENCIAMENTO.  
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12.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de protocolização do requerimento na Administração, respeitando a ampla 
defesa e o contraditório. 

 

12.3. Acolhida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para a retificação desse 
procedimento. 

 

13 - DA HOMOLOGAÇAO DO CREDENCIAMENTO 

 

13.1. O Coordenador Geral de Administração realizará a Homologação de cada CREDENCIAMENTO, 
após instrução da Comissão Permanente de Licitação, devendo a SUSEP disponibilizar em sua página 
na Internet cópia do termo de homologação. 

 

13.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos terão seus requerimentos de CREDENCIAMENTO 
aprovados pela Comissão Permanente de Licitação, sendo submetidas à homologação do Coordenador 
Geral de Administração. 

 

14 - DOS RECURSOS 

 

O tradutor público cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor recurso no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

15 - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 

Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o 
CREDENCIADO, haverá incidência de atualização financeira sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGPDI), publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 – Quando solicitado pela SUSEP o Tradutor  enviará via email minuta de sua tradução para fins tão 
somente de verificação da adequação de termos técnicos. 

 

16.2 – Ocasionalmente por motivos de sigilo e segurança poderá ser necessário que o Tradutor Público 
compareça em pessoa na SUSEP, no endereço constante do preâmbulo deste Edital, para emitir a 
tradução juramentada, sendo certo que a SUSEP cuidará do seu transporte de ida e volta. 

 

16.3 – O Tradutor público quando inacessível ou não apresentar orçamento no prazo solicitado cederá 
automaticamente sua vez para o próximo tradutor da lista de credenciados da SUSEP.  
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16.4. Qualquer esclarecimento relativo ao presente CREDENCIAMENTO poderá ser solicitado à 
Comissão Permanente de Licitação, em nome do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por 
meio dos telefones 3233-4099, Fax (21) 3233-4099, ou para correio eletrônico dilic.rj@susep.gov.br 

 

 

17 – DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 

O presente CREDENCIAMENTO terá vigência desde a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, perdurando seus efeitos enquanto houver interesse da Administração. 

 

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2012 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2012 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO  

ITEM 1 - DO OBJETO 

 

O presente Projeto Básico visa credenciar tradutores juramentados/públicos que exerçam a atividade de 
tradução/versão de documentos comuns, jurídicos e técnicos para o português e vice-versa, conforme a 
demanda da SUSEP. 

Inicialmente, os idiomas serão o inglês, alemão, árabe, hebraico, francês, holandês, italiano, japonês, 
mandarim, espanhol e russo. 

 

ITEM 2 -  DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os serviços de tradução/versão serão prestados conforme requisição da SUSEP. 

 

2.2. Será admitido o CREDENCIAMENTO de um mesmo tradutor para mais de um idioma, desde que o 
interessado cumpra os requisitos legais e editalícios de cada língua. 

 

2.3. Os serviços serão requisitados formalmente, constando da requisição a identificação da parte 
beneficiária e o documento a ser traduzido, o idioma de especialização. 

 

ITEM 3 - OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

3.1. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações 
de boa técnica, normas e legislação. 

 

3.2. Entregar os trabalhos no prazo de 24 horas, contadas do recebimento do documento a ser 
traduzido/versionado, ou no prazo de entrega acordado CREDENCIADO e a SUSEP. 

 

3.3. Comunicar à SUSEP, com antecedência razoável, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a 
execução dos serviços dentro do prazo previsto pelo CREDENCIADO, o que não afastará a 
possibilidade de sanções administrativas. 

 



 9

3.4. Comunicar à SUSEP, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos 
que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

 

3.5. Emitir recibo de prestação dos serviços. 

 

3.6. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

 

3.7. Responsabilizar-se pelo envio dos documentos traduzidos em formato digital.pdf e impresso, 
conforme orientação da SUSEP, respeitando a formatação inicial do documento original. 

 

3.8. Executar os serviços à proporção de, pelo menos, 2 (duas) laudas de 1.000 (mil) caracteres cada, 
sem espaçamento, por dia útil, transcorrido entre a solicitação inicial e a data em que estiver à 
disposição da SUSEP. 

 

3.9. Responsabilizar-se pela fidedignidade dos textos traduzidos referentes ao documento original, 
anexando a cada tradução/versão termo de responsabilidade escrito atestando a confiabilidade do 
conteúdo do documento traduzido e identificando número de caracteres, conforme Anexo IV. 

 

3.10. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratação. 

 

3.11. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 
manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado. 

 

3.12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto 
de interesse da SUSEP ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos 
serviços. 

 

3.13 O CREDENCIADO deverá preencher e assinar Termo de Sigilo (Anexo III) no ato do 
CREDENCIAMENTO. 

 

3.14 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SUSEP relacionados a 
termos técnicos. 

3.15 Revisar, sem custo adicional, as traduções não aceitas pelo CREDENCIANTE relacionados a 
termos técnicos. 

  

ITEM 4 - OBRIGAÇÕES DA SUSEP 

 

4.1. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução dos 
serviços de tradução/versão. 

 

4.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu 
perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, como por exemplo, apresentação de 
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orçamento e minuta quando solicitado pela SUSEP anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

 

4.3. Atestar a execução do objeto deste CREDENCIAMENTO por meio de servidor especificamente 
designado. 

 

4.4. Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo CREDENCIADO de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

  EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2012 

   

 

 

 

ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Tradutor 

 

 

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SUSEP (IDENTIFICAÇÃO DO 

CREDENCIANTE), brasileiro, casado/solteiro, residente e domiciliado na, portador da carteira de 

identidade nº e do CPF nº, Tradutor Juramentado/Público, inscrito sob o no XXXX na Junta Comercial 

XXXX, vem requerer a Vossa Senhoria se digne determinar a sua habilitação no CREDENCIAMENTO nº. 

01/2012, com vistas à prestação de serviços de tradução/versão juramentada do idioma (indicação do 

idioma a que se credencia) para o português e vice-versa, motivo pelo qual faço constar as seguintes 

informações e documentos: 

 

a) Identificação, referência a este CREDENCIAMENTO, número de telefone fixo, celular, endereço, 

dados bancários, indicação de endereço eletrônico (e-mail) e, se houver, facsímile; 

 

b) Indicação do(s) idioma(s) a que se credencia; 

 

c) Cópia autenticada do documento de registro ou inscrição na Junta Comercial do Estado em que 

resida como tradutor juramentado/público; 
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d) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

 

e) Cópia do documento de identidade; 

 

f) Cópia da inscrição de contribuinte individual ou inscrição do Regime Geral da Previdência Social – 

INSS e no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS, caso seja obrigatória a inscrição; 

 

g) Termo de Sigilo das informações a que tiver acesso, conforme modelo constante no Anexo III. 

 

 

Declara sob as penas da lei que prestará os serviços de tradução/versão de acordo com 

as especificações constantes do Anexo I. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

(Domicílio e Data). 

_____________________________ 

NOME 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

  EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2012 

 

 

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE SIGILO 

 

 

Pelo presente Termo, (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço completo, CPF e RG), me 

obrigo a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiver acesso em 

razão da execução dos serviços de tradução/versão juramentado/público prestados a SUSEP, 

submetendo-me às sanções civis, penais e administrativas decorrentes do uso indevido das informações 

constantes dos documentos a que teve acesso. 

 

(Local e Data) 

Nome, endereço e CPF do CREDENCIADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

  EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1 /2012 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Atesto para os devidos fins que a tradução/versão juramentada ora enviada é fiel, no que concerne ao 

conteúdo e teor das informações constantes da documentação original enviada a este tradutor pela 

SUSEP. Informo, ainda, que a presente tradução/versão juramentada contém XXX caracteres. 

 

(Local e Data) 

Nome, endereço e CPF do CREDENCIADO. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

  EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2012   

 

 

ANEXO V 

MODELO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUTÔNOMO 

 

Órgão Tomador: SUSEP – Superintendência de Seguros Privados: 

CNPJ: 42.354.068/0001-19 

Endereço: Av. Presidente Vargas 730 – 8º andar - Centro 

Cidade: Rio de Janeiro - RJ  CEP 20.071-900 

UNIDADE SOLICITANTE DOS SERVIÇOS: Coordenação de Relações Internacionais – CODIN 

FISCAL DO CONTRATO - Coordenação de Relações Internacionais – CODIN 

GESTOR DO CREDENCIAMENTO: Comissão Permanente de Licitação/ CGADM 

Dados do Profissional Contratado: 

Nome: 

CPF: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone de contato: 

Domicílio Credor:           ( ) Ag.                      C.C. 

CF/DF: 
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PIS/PASEP/CI ou NIT:                                 CBO: 

 

DOS VALORES CONTRATADOS 

1 - VALOR CONTRATADO: R$ 

2 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:R$              BASE DE CÁLCULO: 

3 - VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS:                          BASE DE CÁLCULO: 

4 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA - RF:                              BASE DE CÁLCULO: 

5 - OUTRAS DEDUÇÕES: 

6 - VALOR LÍQUIDO RECEBIDO: R$ 

 

Atesto que os serviços foram devidamente prestados. 

 

Coordenação de Relações Internacionais - CODIN.  

Rio de Janeiro,     /      /2012 

 ______________________________________________________  

Titular da Unidade 

 

Declaramos, para fins Previdenciários, que a Remuneração registrada no presente 

Comprovante de Pagamento, pelos trabalhos prestados pelo profissional acima identificado, será 

informada na GFIP da competência do pagamento da despesa e a contribuição correspondente, 

porventura descontada, será recolhida no prazo legal. 

 

O profissional acima identificado, declara ter recebido a 2a via do presente comprovante, 

bem como estar ciente que no ato do pagamento serão retidos, conforme o caso, os impostos e 

contribuições acima especificados, e ainda que, para fins de isenção do recolhimento na fonte, precisa 
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apresentar os recolhimentos do ISS e declarar recolhimento à previdência e respectivos valores, caso 

haja obrigação legal para tanto.  

 

FISCAL DO CONTRATO – CODIN 

 

 CREDENCIADO 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

  EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2012  

ANEXO VI 

 

TABELA DE EMOLUMENTOS DA JUCERJA – DELIBERAÇÃO JUCERJA Nº 55/2012 de 9 de 

abril de 2012. 

TRADUÇÃO   VERSÃO 

IDIOMA        Valor (R$) 

inglês – português / português –inglês    R$48,00   R$56,00 

espanhol – português / português –espanhol   R$ 48,00   R$56,00 

francês – português / português –francês    R$ 48,00   R$56,00 

italiano – português / português –italiano    R$ 48,00   R$56,00 

holandês – português / português –holandês   R$ 48,00   R$56,00 

alemão – português / português – alemão    R$ 48,00   R$56,00 

japonês – português / português –japonês    R$ 48,00   R$56,00 

árabe – português / português –árabe    R$ 48,00   R$56,00 

mandarim -português / português – mandarim   R$ 48,00   R$56,00 

hebraico - português / português – hebraico   R$ 48,00   R$56,00 

russo - português / português – russo    R$ 48,00   R$56,00 

outros idiomas – português / português –outros idiomas  R$ 48,00   R$56,00 

 

 

 

 

 

 

 


