
 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
EM SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2010 
 
 

  A Superintendência de Seguros Privados em São Paulo – SUSEP-SP realizará às 

11h00min do dia 01 de dezembro de 2010 licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, 

tipo Menor Preço, conforme autorização contida no Processo SUSEP nº 15414.100661/2010-20, 

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, A Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (artigos 

42 a 45), o Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste edital. 

O edital estará disponível no sítio da SUSEP (www.susep.gov.br) e no Portal de Compras 

do Governo Federal - COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br). 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (ITEM ÚNICO). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DAS PROPOSTAS: a partir da liberação do edital no Comprasnet até a data e horário 
estipulados para início da sessão pública. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11:00 horas do dia 01 de dezembro de 2010. 

 

1 – DO OBJETO E DO VALOR DE REFERÊNCIA 

1.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços auxiliares de fiscalização da 
execução de serviços de manutenção, reparo, readaptação, conservação e reforma a serem executados 
nas dependências da SUSEP em São Paulo, situada na Rua Formosa, 367 – 26º andar – Centro – São 
Paulo – SP, conforme especificações constantes do Anexo A – Termo de Referência. 

1.2 – O valor de mercado apurado pela Administração da SUSEP-SP para os serviços objeto deste Edital é 
de R$ 137.133,95 (cento e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e noventa e cinco 
centavos), o qual será o valor GLOBAL de referência (máximo) para fins de aceitabilidade de 
propostas.  

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

2.1 - Este Edital é constituído de um documento principal e seus anexos, a saber: 

Anexo A Termo de Referência (com seu Anexo I – Planilha de Custos e Formação de Preços) 

Anexo B Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos da 
Habilitação 

Anexo C Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo D Modelo de Declaração de Veracidade de Informações Prestadas por Terceiros em 
Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo E 

 

Anexo F 

Acordo entre MPT e AGU que impede A União de contratar trabalhadores por meio 
de cooperativas de mão-de-obra 

Declaração de qualificação como ME ou EPP de acordo com os requisitos da Lei 
Complementar 123/2006 

 



Anexo G Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo H Modelo de Declaração de Vistoria 

Anexo I Minuta de Contrato para o Serviço de Fiscalização de Obra 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

3.1 – Os recursos para cobertura das despesas destes serviços provêm da dotação orçamentária nº 
3.3.3.9.0.39.05, para o exercício de 2010. 

3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria SUSEP nº 3.819, de 17 de 
novembro de 2011. 

3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida através da Comissão Permanente de 
Licitações, na SUSEP-SP, situada na Rua Formosa, 367 - 26º andar – São Paulo/SP, ou pelo telefone 
(11) 3224-5000, ou pelo fax (11) 3224-5005, no horário de 09:30h às 16:30h, ou por e-mail 
comil.sp@susep.gov.br. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente cadastrados no Comprasnet e opcionalmente no Sistema Unificado de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste edital e seus 
anexos. 

4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

� que se encontrem em processo de falência, recuperação fiscal ou liquidação, de dissolução, de 
fusão, de cisão ou de incorporação;  

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

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

� que estejam constituídas na forma de cooperativas de mão-de-obra, tendo em vista o Termo de 
Conciliação Judicial firmado entre a União e Ministério Público do Trabalho em 05 de junho de 
2003, homologado judicialmente através do processo nº 1082/02 da 20ª Vara do Trabalho de 
Brasília/DF, eis que o presente procedimento licitatório demanda execução de mão-de-obra  em 
estado de subordinação. 

4.3 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização de senha privativa do licitante. (§ 1º 
art. 21 Decreto 5.450/05) 

4.4 – O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
(§ 2º art. 21 Decreto 5.450/05).  

4.5 – Também estará disponível ao licitante no sítio do Comprasnet, a Declaração de inexistência de 
fatos supervenientes e de que não emprega menores de dezoito anos, similar ao modelo apresentado no 
Anexo B deste Edital, a qual também deverá ser enviada juntamente com sua proposta como condição 
de participação no presente certame, admitido o envio posterior por fax caso em que será solicitado pelo 
Pregoeiro (vide item 12.5). 

4.6 – O presente certame licitatório não contempla participação exclusiva de microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), em virtude das características do objeto (serviços especializados de 
engenharia) e do valor de referência estar acima do limite estabelecido no artigo 6° do Decreto 6.204 de 
05 de setembro de 2007; não obstante, as microempresas e empresas de pequeno porte terão 
preferência de contratação, aplicando-se os critérios estabelecidos no artigo 5º do Decreto 6.204/07. 

4.7 – Os licitantes obrigam-se a declarar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) – Anexo F – no momento de sua participação e envio de proposta através do sistema 
eletrônico ou, opcional e excepcionalmente, após a fase de lances, remetendo-se, neste caso, a referida 
declaração via fax (vide item 12.5). 
 

 

5 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 



5.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico, via Internet, no endereço comil.sp@susep.gov.br.  

 

 

6 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

6.2 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

6.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para a realização do 
certame, com as correções no Edital que se fizerem necessárias para a eliminação das causas da 
impugnação. 

 

 

7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1 – Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. (art. 
3º Decreto 5.450/05) 

7.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.3 – O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.4 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, 
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante 
o SICAF. (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.5 – A perda de senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso. (art. 3º, § 4º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.6 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 
SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05) 

7.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 

 

 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 – Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o VALOR 
GLOBAL 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. (art. 
21 Decreto 5.450/05) 

8.2 – O VALOR GLOBAL constante da proposta deverá ser determinado levando-se em conta todos os 
custos para a prestação dos serviços, inclusive impostos e taxas porventura incidentes, os quais serão 
apresentados de acordo com o Anexo I do Termo de Referência (Anexo A) que faz parte do presente 
Edital. 

8.3 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Decreto 5.450/2005. (§ 3º art. 21 Decreto 5.450/05) 

8.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. (§ 4º art. 21 Decreto 5.450/05) 

8.5 – O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

8.6 – Após o término da etapa de lances, a Proposta Comercial deverá ser formulada pela empresa 
vencedora e enviada conforme modelo do Anexo I do Termo de Referência, corretamente preenchido, 



através do e-mail comil.sp@susep.gov.br ou, opcionalmente, através do fax nº (11) 3224-5005, no 
prazo máximo de até 01 (uma) hora, atualizada em conformidade com o último lance eventualmente 
ofertado, devendo estar inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto 
deste Pregão, contendo os seguintes dados: 

� dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 

� conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

� preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas aplicáveis; 

� prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

8.7 - Estará sujeito à desclassificação o licitante que não apresentar a proposta comercial no prazo 
estabelecido no item anterior, o qual será computado tendo-se em conta o horário comercial de 
funcionamento da SUSEP-SP (item 3.3), isto é, se a etapa de lances se encerrar às 16:00 horas, por 
exemplo, o licitante vencedor terá até às 10:00 horas do dia útil seguinte para a apresentação de sua 
proposta comercial. 

 

9 – ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1 – Às 11 horas do dia 01 de dezembro de 2010, a sessão pública na Internet será aberta pelo 
pregoeiro. (art. 22 Decreto 5.450/05) 

9.2 – Os licitantes poderão participar da sessão pública da Internet, devendo utilizar sua chave de 
acesso e senha. (§ 1º art. 22 Decreto 5.450/05) 

 

10 – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. (§ 2º art. 22 Decreto 5.450/05) 

10.2 – Estarão sujeitas à desclassificação as propostas que apresentem valores irrisórios ou muito 
abaixo dos praticados pelo mercado e que, por conseguinte, poderiam gerar problemas futuros de 
inviabilidade econômica para a execução plena do contrato a que se referem, assim como as que 
estiverem acima do valor de referência determinado no item 1.2 deste Edital conforme previsto no inciso 
II do art. 48 da Lei 8.666/93. 

10.3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. (§ 3º art. 22 Decreto 5.450/05) 

10.4 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. (art. 23 Decreto 5.450/05) 

 

11 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1 – Classificadas as propostas, será dado início à fase competitiva, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.2 – Para efeito de lances, será considerado o VALOR GLOBAL da proposta. 

11.3 – No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e do 
valor consignado no registro. (§ 1º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.4 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste edital. (§ 2º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.5 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. (§ 3º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.6 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, seja do mesmo ou de diferentes licitantes, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. (§ 4º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.7 – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. (§ 5º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.8 – Durante esta etapa, eventuais lances considerados inexeqüíveis poderão ser desclassificados pelo 
pregoeiro com a devida justificativa. 



11.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. (§ 6º art. 24 
Decreto 5.450/05) 

11.10 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. (§ 7º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.11 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. (§ 10 art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.12 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. (§ 11 art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.13 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do 
licitante conforme disposições deste edital. (art. 25 Decreto 5.450/05) 

11.14 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste edital. (§ 8º art. 24 Decreto 5.450/05) 

11.15 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. (§ 9º art. 24 Decreto 5.450/05) 

12 – DA HABILITAÇÃO 

12.1 – Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

� à habilitação jurídica; 

� à qualificação técnica; 

� à qualificação econômico-financeira; 

� à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

� à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais; 

� ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso XVIII 
do art. 78 da Lei 8.666/93 (art. 14 Decreto 5.450/05); 

� à qualificação como micro empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), se for o caso, para 
fazer jus à preferência de contratação (art. 5° do Decreto 6204/07); 

� à declaração de elaboração independente de proposta, conforme a Instrução Normativa n° 
02/2009; 

� à declaração de que as dependências do local de prestação do serviço foram vistoriadas. 

12.2 – A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos. (§ 1º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.3 – A Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes e Impeditivos da Habilitação, conforme 
Anexo B deste edital, bem como a Declaração de qualificação como ME/EPP de acordo com a LC 123/06, 
conforme Anexo F, e que não estão contempladas no SICAF, deverão ser apresentadas pelo licitante 
através do próprio sistema eletrônico de compras no sítio do COMPRASNET, no momento da elaboração 
e envio de sua proposta; neste caso, não haverá a necessidade de enviá-las por fax. 

12.4 – Para fins de habilitação, a verificação pela SUSEP nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova. (§ 4º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.5 – Na impossibilidade de consulta ao SICAF ou aos sítios oficiais, bem como na impossibilidade de 
encaminhamento das declarações requisitadas através do próprio Sistema Eletrônico, a documentação 
para habilitação poderá ser enviada via fax por solicitação explícita do Pregoeiro. 

12.6 – A licitante deverá apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), 
em papel timbrado do emitente, em original ou cópia autenticada, firmado por empresa pública ou 
privada, comprovando o perfeito cumprimento das obrigações da mesma natureza das que constituem o 
objeto desta licitação, conforme modelo – Anexo C. 



12.7 – O atestado referido no item precedente, bem como a correspondente Declaração de Veracidade 
conforme modelo do Anexo D, deverão ser enviados preferencialmente pelo endereço eletrônico 
comil.sp@susep.gov.br no formato PDF ou via fax imediatamente após solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico. (§ 2º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.8 – Quaisquer documentos remetidos previamente através de fax deverão ser apresentados 
posteriormente, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de dois dias úteis. (§ 3º art. 25 
Decreto 5.450/05) 

12.9 – Com relação à empresa vencedora qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, se for verificada alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a pedido do interessado e a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação no prazo estabelecido 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação 
aplicável. 

12.10 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital. (§ 5º art. 25 Decreto 5.450/05) 

12.11 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
(§ 9º art. 25 Decreto 5.450/05) 

 

13 – DOS RECURSOS 

13.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. (art. 26 Decreto 5.450/05) 

13.2 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão 
Permanente de Licitações, na Rua Formosa, 367 – 26º andar, São Paulo/SP, nos dias úteis no horário 
das 09:30h às 16:30h.  

13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. (§ 1º art. 26 Decreto 5.450/05) 

13.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. (§ 2º art. 26 Decreto 5.450/05) 

13.5 – O pregoeiro tem prazo de cinco dias úteis, contados a partir do término do prazo para as contra-
razões, para apresentar decisão motivada. 

 

 

14 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 
recurso ou quando o recurso for acatado pelo Pregoeiro. 

14.2 – Se houver recurso e o Pregoeiro não alterar sua decisão, a adjudicação caberá à Autoridade 
Competente. 

14.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente em todos os casos. 
 
 

15 – DO PAGAMENTO E DA REPACTUAÇÃO 

15.1 - Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, por meio de ordem bancária e/ou crédito em conta corrente, nas condições descritas na 
CLÁUSULA 9ª “DO PAGAMENTO” que consta da Minuta do Contrato, Anexo I do presente Edital. 

15.2 – Não será admitida repactuação. 

 



 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 – A Contratada se compromete a cumprir as obrigações estabelecidas na Cláusula 4ª “DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” da Minuta do Contrato (Anexo I do presente Edital). 

16.2 - O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas indicadas na Cláusula 12ª “DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, que consta da Minuta do Contrato (Anexo I do presente Edital), e no art. 
28 do Decreto 5450/05. 

 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. 

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

17.3 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública do Pregão; caberá ao pregoeiro, de forma razoável, a dilação de 
prazos estabelecidos no presente edital quando constatar incorreções, que possam ser sanadas, relativas 
a tais exigências, inclusive com a suspensão da sessão pública do pregão, sempre de forma motivada e 
transparente a todos os licitantes participantes. 

17.4 – Em parcial atendimento ao Decreto nº. 6.204 de 05/09/07, será dado tratamento diferenciado 
às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), sem exclusividade de participação 
e não se aplicando os seus artigos 6º a 8º. 

17.5 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

17.6 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. 

17.7 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente aos ora fixados. 

17.8 – Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília. 

17.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, ainda que tal documentação não seja ou não possa ser 
aproveitada posteriormente. 

17.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação pertinente e nos 
princípios gerais do Direito. 

17.11 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro 
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, onde se situa a sede principal da 
Superintendência de Seguros Privados. 
 
 
 

São Paulo, 17 de novembro de 2010. 
 
 
 
 

Airtom Marquezini Júnior 
Comissão Permanente de Licitações 

Pregoeiro 
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de fiscalização da execução de 
serviços de manutenção, reparo, readaptação, conservação e reforma a serem executados nas 
dependências da SUSEP/SP, com 1.064,17 m² de área, na Rua Formosa, 367 - 26º andar – 
conjuntos 2650 e 2660, Centro, São Paulo, conforme projetos disponibilizados em formato 
eletrônico (arquivos de plantas em formato .DWG – AUTOCAD, documentos e planilhas em 
formatos .DOC e .XLS respectivamente), em consonância com a Lei nº 8.666/93. 

  
 
2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1. Ser empresa de engenharia e/ou arquitetura, devidamente habilitada, com Certidão de 
Registro e Comprovante de regularidade da empresa e dos seus Responsáveis técnicos, 
expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), da 
jurisdição da sede da Licitante, possuindo contrato social devidamente compatível para a 
execução do presente objeto deste Termo de Referência; 

 
2.2. Indicar, quando da entrega da proposta, engenheiro civil e/ou arquiteto responsável, 
registrado no CREA, para responder pela qualidade técnica dos serviços, dentro dos padrões 
estabelecidos nos projetos e/ou especificações, dirimir possíveis dúvidas da SUSEP/SP, 
notificando formalmente o(a) Coordenador(a) em caso de necessidade de substituição de 
material e/ou refazimento do serviço; 
 
2.3. Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de execução de serviço de características semelhantes aos descritos neste 
termo de referência com os seguintes dados em destaque: 
a) Datas de início e término das obras/serviços, reparos e adaptações; 
b) Locais de execução; 
c) Nome dos Contratantes e das pessoas jurídicas contratadas; 
d) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CREA; 
e) Especificações técnicas das obras e serviços, reparos e adaptações, e os quantitativos 

executados.  
 

2.4. O engenheiro responsável deverá comprovar vinculação profissional com a empresa 
apresentando: 

a) se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; 



b) Se sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente. 

 

2.5. Possuir obrigatoriamente escritório de representação na cidade de São Paulo ou, no 
mínimo, um telefone de contato dentro do município de São Paulo visando proporcionar uma 
comunicação, necessária entre o Contratante e a Contratada, menos onerosa para a 
Administração. 

3. LEGISLAÇÃO 

 

- Manual de Obras Públicas-Edificações, Lei 11.228 de 25/06/92 (Código de Obras do 
Município de São Paulo), Projeto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; 

- Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

- Lei 8.666/93; 

- Demais normas legais pertinentes. 

  
4. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 

Compete ao licitante fazer prévia visita ao local onde serão realizados os serviços, bem 
como minucioso estudo, verificando todas as instalações, equipamentos e documentos 
técnicos porventura disponibilizados pela empresa contratada para a execução da obra e/ou 
pela SUSEP-SP para a execução dos serviços. 

 

A visita deverá ser previamente agendada junto à Coordenação de Administração de São 
Paulo – COASP, após a qual será fornecido o pertinente termo de vistoria assinado por um 
representante da COASP, conforme Anexo H, e realizada em até 01 (um) dia útil antes da 
data de abertura do pregão licitatório correspondente. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. A empresa contratada deverá disponibilizar para os serviços um engenheiro civil, 
devidamente registrado no CREA, o qual deverá estar presente na obra, sempre que 
possível, diariamente, quando houver execução de serviços e adaptações ou entrega de 
material que requeiram sua presença; 

 

 5.1.1. Nas eventuais ausências do engenheiro inicialmente disponibilizado, a 
contratada deverá indicar outro engenheiro civil com as mesmas qualificações, para suprir 
necessidades contingenciais. 

 

5.1.2. A não presença diária do engenheiro conforme disposto no item 5.1 precedente, 
desde que eventuais ausências não ocorram em 02 (dois) dias úteis consecutivos e não 
comprometam as atribuições referidas no item 5.2, não será motivo para rescisão 
contratual, no entanto, a inexecução dos serviços ou a realização destes em desacordo com 
os projetos motivados por tais ausências ensejará a responsabilização solidária das 
contratadas pela fiscalização e pela realização dos serviços com a aplicação das penalidades 
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93; 

 

5.2. O engenheiro civil responsável e seu eventual substituto terão as seguintes atribuições: 

a) Fiscalizar e acompanhar todo o procedimento de reforma e adaptação previsto em 
contrato, verificar a conformidade da execução com os projetos e memoriais descritivos, 
incluindo os Projetos Técnicos Complementares; 



b) Providenciar a necessária troca de informações com a SUSEP/SP e, dirimir todas as 
dúvidas que surgirem e prestar pronto esclarecimento  ao fiscal do contrato, especialmente 
no que se refere à execução da reforma; 

c) Determinar aos executores do objeto contratado o que for necessário para a regularização 
das faltas e defeitos constatados, comunicando em tempo hábil ao fiscal do contrato as 
decisões e providências que forem cabíveis, principalmente no que estiver relacionado à 
eventual resistência em executar as medidas saneadoras necessárias; 

d) Acompanhar o recebimento de todos os materiais atestando a sua qualidade e 
conformidade com o estipulado nos projetos e memorial descritivo; 

e) Apropriar quantidades e serviços executados diariamente, entregando relatório quinzenal 
ao fiscal do contrato; 

f) Fiscalizar, em conjunto com a SUSEP/SP, os contratos e serviços resultantes do projeto 
executivo de Obras Civis, elétricas, som, hidráulica, incêndio, ar condicionado, arquitetura, 
instalações de comunicações (Rede de dados de voz – Telefônica) e diversos; 

g) Acompanhar e fiscalizar a execução do cronograma físico-financeiro da obra/reforma;  

h) Averiguar se a contratada utiliza procedimentos seguros e mantém seu pessoal 
devidamente protegido de forma a evitar acidentes, inclusive no tocante à correta utilização 
dos equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto na Norma 
Regulamentadora 6 - “Equipamentos de Proteção Individual - EPI” e suas atualizações; 

i) Emitir o Boletim de Medição (BM); 

j) Assegurar o preenchimento correto do Livro Diário de Obras. 

k) Conferir e assinar o diário de obras; 

l) Consolidar, analisar e aprovar a medição mensal dos serviços e produtos realizados 
referentes a todas as etapas da obra/reforma; 

m) Acompanhar todas as modificações das partes estruturais, elétricas, rede de dados e 
outras, em conformidade com os projetos aprovados pela SUSEP/SP e com as demais 
orientações desta Administração; 

n) Auxiliar no exame de todas as faturas referentes aos serviços de reparos e adaptações e 
emitir parecer sobre estes; 

o) Apresentar relatório circunstanciado, com fotos, sobre o andamento das atividades 
desenvolvidas no período e a medição do percentual realizado da obra/reforma e/ou dos 
serviços das seguintes formas: 

- Quinzenalmente; 
- Quando da entrega das faturas para pagamento do objeto do Projeto elaborado; e 
- Sempre que solicitado pelo fiscal do contrato. 

p) Receber provisoriamente os itens descritos no memorial de reparos e adaptações, junto 
ao representante da SUSEP/SP, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até quinze dias da entrega de 
comunicação escrita no protocolo da SUSEP/SP de cada contratado da conclusão do objeto; 

q) Acompanhamento dos testes e recebimento definitivo da obra concluída junto ao 
representante da SUSEP/SP, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 
no Artigo 69 da Lei 8.666/93. 

r) elaborar relatório final dos serviços a ser entregue após a conclusão destes. 

 

5.3. A Contratada deverá seguir rigorosamente as orientações do Edifício CBI quanto aos 
aspectos de entrada/saída de seus funcionários e materiais, bem como nas questões de 
segurança, limpeza, barulho e horário. 

 

5.4. Caso julgue necessário a SUSEP/SP poderá pedir a substituição dos profissionais 
designados para prestar os serviços objeto deste, o que deverá ser efetivado em 72hs 



(setenta e duas horas), a partir do pedido. O profissional substituto deverá ter as mesmas 
qualificações técnicas daqueles a quem substituíram. 

 

5.5. Todos os profissionais indicados pela contratada deverão obrigatoriamente portar 
crachá de identificação com fotografia e o nome da empresa, além de atender as normas de 
segurança para ingresso no prédio CBI. 

 

5.6. Caso haja necessidade de uma equipe técnica comparecer no local da obra, além do 
fiscal responsável, será obrigatório o aviso prévio à SUSEP/SP com a identificação dos 
componentes da equipe no prazo de 72 horas. 

 

  

6. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A SUSEP exercerá, através da Coordenação de Administração de São Paulo - COASP, a 
coordenação, fiscalização e acompanhamento do serviço contratado neste Termo de 
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução dos serviços contratados. 
 
 

7. PROPOSTA 
 
A proposta deverá conter, dentre outras, as seguintes informações: 

 

a) Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, etc.), bem como, todos os 
documentos necessários à sua habilitação; 

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

c) Valores expressos em moeda corrente nacional; 

d) Planilha de Custo e Formação de Preços preenchida, conforme anexo I; 

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

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

g) Declaração de que foi feita vistoria nas instalações da SUSEP/SP e de que não existem 
óbices à execução do serviço e de total concordância com as condições estipuladas neste 
Termo de Referência, conforme anexo H. 

 

 

8. VIGÊNCIA 

 

8.1. O contrato a ser assinado com a SUSEP terá vigência máxima de 8 (oito) meses a 
contar da data da assinatura do mesmo, podendo ser aditado conforme inciso I, do 
artigo 57, da Lei 8.666/93. 

 

8.2. O prazo previsto para a execução e conclusão dos serviços é de 6 (seis) meses, 
contados após o recebimento, pela contratada, da respectiva Ordem de Início dos 
Serviços, expedida pela Contratante, podendo se prolongar até completar os 8 (oito) 
meses de vigência contratual, caso fatos supervenientes, o ritmo dos trabalhos ou a 
correção de problemas detectados após a entrega provisória da obra provoque 
qualquer atraso na sua conclusão e entrega em definitivo. 

  



9. PAGAMENTO 
 
 
9.1. O pagamento deverá ser efetuado conforme abaixo: 
 
 - 87,5% do valor total do contrato, em contraprestação aos serviços prestados, em 5 (cinco) 
parcelas mensais iguais (17,5% do total do contrato cada uma); 
- 12,5% do valor total do contrato após a entrega definitiva dos serviços. 
 
9.2. Incidirá retenção de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o valor 
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura, a título de tributos, estabelecidos pela  Instrução 
Normativa nº 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal – SRF e 
alterações posteriores. Estarão isentas desta retenção as microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo SIMPLES. 
 
9.3. Incidirá retenção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
estabelecido na Lei Municipal nº. 13.701 de 24 de dezembro de 2003 e alterações posteriores, 
ou outra alíquota diferenciada de acordo com a tabela específica constante da Lei 
Complementar 123/2006 aplicável à micro empresa ou empresa de pequeno porte optante 
pelo Simples e por ela indicada no corpo das respectivas Notas Fiscais emitidas. 

 

  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. A Contratada é responsável por todos os encargos decorrentes da execução do 
contrato, inclusive os trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. A inadimplência da 
contratada, com referência a esses encargos não transfere à SUSEP/SP a responsabilidade por 
seu pagamento; 

 

10.2. A Contratada indicará profissional, devidamente habilitado, a quem a SUSEP/SP poderá 
solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar necessários sobre o serviço 
contratado, indicando, em três dias após a assinatura do respectivo contrato, por escrito, o 
nome desse profissional e, no seu impedimento, quem o substituirá; 

 

10.3. Sempre que solicitada, a Contratada deverá comparecer à SUSEP/SP, visando prestar 
eventuais esclarecimentos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre às suas expensas; 

 

10.4. A Contratada deverá utilizar boa técnica, atender as normas e legislação vigentes, 
inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho; 

 

10.5. A Contratada deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus representantes; 

 

10.6. A Contratada deverá, previamente, certificar-se das normas do Condomínio Edifícios 
CBI e Esplanada, no que diz respeito aos horários de silêncio e de entrega e retirada de 
materiais e entulhos. 

 

10.7. A Contratada deverá ressarcir todo e qualquer dano a SUSEP ou a terceiros, em 
decorrência de ação ou omissão dos seus empregados; 

 



10.8. Fica esclarecido que durante a realização da execução da obra esta SUSEP/SP manterá 
seu expediente normal de trabalho, fato que deverá ser levado em consideração, quanto ao 
cumprimento do Termo de Referência. 

 

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

 

10.10. Os projetos e as especificações elaborados integrarão o acervo técnico da SUSEP/SP, 
preservada a menção de autoria na forma da legislação vigente.  

 
 
São Paulo,  

 
 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO- COASP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO A) – 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
 

ITEM          VALOR PROPOSTO (R$) 
Fiscalização da Execução da Obra  
 

 
 

 
 
 
 
Razão Social:       CNPJ: 
Endereço/CEP:      Telefone: 
E-mail:       Fax: 
N° e Nome do Banco:     Agência/N° e Nome: 
Conta Corrente:      Validade da Proposta: 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa: 
 

Nome Completo: 
Identidade/CPF: 
Órgão Expedidor: 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
E IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 (razão social na empresa), CNPJ Nº: (nº de inscrição do CNPJ), com sede na (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2010,  DECLARA expressamente que: 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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ANEXO C – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

ATESTO para os devidos fins, na qualidade de representante legal da empresa (nome da 
empresa), que a (nome da empresa) com sede à (endereço) ,inscrita no CNPJ/MF sob o nº ................, 
presta serviços de (descrever os serviços....) desde (data) com efetivo de (nº de funcionários) estando 
os serviços sendo prestados dentro dos padrões exigidos, atendendo satisfatoriamente suas obrigações 
contratuais. 

FICO CIENTE através desse documento que declarar fato que se sabe ser inverídico, com a 
finalidade de fraudar licitação pública pode vir a constituir crime apurável pelo Ministério Público na 
forma da Lei. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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ANEXO D – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS EM 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

DECLARO, na qualidade de representante legal da empresa (nome da empresa) que as 
informações prestadas pelo(a) Sr(a) (nome do subscritor) subscritor(a) do atestado técnico em anexo 
são VERDADEIRAS. 

FICO CIENTE através desse documento que declarar fato que se sabe ser inverídico, com a 
finalidade de fraudar licitação pública pode vir a constituir crime apurável pelo Ministério Público na 
forma da Lei. 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor: 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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ANEXO E - ACORDO ENTRE MPT E AGU QUE IMPEDE A UNIÃO DE CONTRATAR  
TRABALHADORES POR MEIO DE COOPERATIVAS DE MÃO-DE-OBRA 

 
 
 

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. 
Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-
Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a 
UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário 
Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada 
pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida 
obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de 
trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados 
com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) são 
sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas 
para prestar serviços aos associados”. 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e 
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 
16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências 
de locação de mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a 
prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza 
subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de 
serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a 
incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do 
trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem 
responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do 
Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a 
presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, da OIT – 
Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos 
sentido de: 

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei do trabalho 
ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos 
dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”  

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima 
Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para 
a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar 
execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles: 



a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 
i)  – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
j)  – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administrativo; 
l)  – Serviços de office boy (contínuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol 
de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera 
intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade 
entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, 
de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a 
natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas 
prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou 
eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não 
estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e 
com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, 
devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes 
que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de 
mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula 
Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível 
transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá 
comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, 
constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil 
reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, 
sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços 
nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer 
contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de 
intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 

 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em 
relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos 
os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão 
equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima 
Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação 
judicial. 



Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não 
serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, 
prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 
Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual 
terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT. 
Brasília, 05 de junho de 2003. 
 
GUILHERME MASTRICHI BASSO           GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador-Geral do Trabalho                   Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 
 
BRASILINO SANTOS RAMOS                     FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região                    Procurador do Trabalho 
 
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador-Geral da União 
 
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO                 MÁRIOLUIZ GUERREIRO 
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região                     Advogado da União 
 
 
 
Testemunhas: 
_________________________________________________ 
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
 
_________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil - AJUFE 
 
_________________________________________________ 
REGINA BUTRUS 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores  
do Trabalho - ANPT 
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO ME OU EPP DE ACORDO COM OS 
REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 
 
 

(razão social na empresa), CNPJ Nº : (nº de inscrição do CNPJ), com sede na (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2010 e nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006,  DECLARA 
expressamente que: 

 

 QUALIFICA-SE como MICROEMPRESA (ME), não se enquadrando nas situações impeditivas 
elencadas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal e auferindo, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
 

ou 
 
 QUALIFICA-SE como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), não se enquadrando nas 
situações impeditivas elencadas no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal e auferindo, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

 

Local e data 

 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 

 
Nome: 
Identidade Nº e Órgão Expedidor 
Carimbo c/ Razão Social e CNPJ: 
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ANEXO G - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para 
fins do disposto no item 12.1 do Edital do Pregão Eletrônico N° 03/2010, declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2010 foi elaborada de 
maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 03/2010, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico N° 
03/2010  não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Eletrônico N° 03/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 03/2010  quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2010 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 03/2010  antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N° 03/2010 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da SUSEP antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
____________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

EM SÃO PAULO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 03/2010 

 

ANEXO H 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 

A empresa ___________<razão 

social>____________________________________, CNPJ nº ___________________, 

estabelecida em _________________<endereço 

completo>____________________________________ declara, para os fins previstos no 

Edital do Pregão Eletrônico n° 03/2010, que, nesta data, preposto seu, abaixo assinado, 

compareceu ao Edifício CBI, situado na Rua Formosa nº 367 - Centro - São Paulo - SP, onde 

foi perfeitamente cientificado das peculiaridades, do padrão, da complexidade dos serviços a 

serem executados no local, de acordo com o objeto da licitação em referência. 

 

 São Paulo,           de                          de 2010. 

 

 ____________________________________ 

                  Assinatura do vistoriador 

 Nome:  

 R.G.: 

 Cargo: 

 

Visto 

(pela SUSEP) ____________________________________ 
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ANEXO I– MINUTA DE CONTRATO 
 

 
Contrato para prestação de serviços de 
fiscalização da execução de 
manutenção, reparo, readaptação, 
conservação e reforma a serem 
executados nas dependências da 
Representação Regional do Estado de 
São Paulo - REPSP, 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, nº 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo 
Coordenador Geral da Coordenação Geral de Administração, Sr. Manoel José da Silva Neto, 
brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 04443074.2, expedido pelo IFP/RJ e 
inscrita no CPF - MF sob o nº 271.565.757.91, consoante delegação de competência conferida 
pela Portaria SUSEP n° 1, de 28 de janeiro de 2010, 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 X/201X, 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, a Lei Municipal 11.228 de 25 de junho de 1992 e suas alterações posteriores, as 
demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP 15414.100661/2010-20, 
mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de fiscalização da execução da manutenção, reparo, readaptação, 
conservação e reforma a serem executados nas dependências da Representação Regional do 
Estado de São Paulo - REPSP, com 1.064,17 m² de área, na Rua Formosa, 367 - 26º andar – 
conjuntos 2650 e 2660, Centro, São Paulo, conforme projetos disponibilizados em formato 
eletrônico (arquivos de plantas em formato .DWG – AUTOCAD, documentos e planilhas em 
formatos .DOC e .XLS respectivamente). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato terá duração de 8 (oito) meses, contada a partir de 
XX de xxxxxxxxxx de 201X. 



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

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e período estipulados no item 5 – 
Descrição dos Serviços do Anexo X – Termo de Referência do Edital do pregão eletrônico nº 
X/201X. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) cumprir rigorosamente o item 5 – Descrição dos Serviços do Anexo X – Termo de 
Referência do Edital do pregão eletrônico nº X/201X; 

b) fornecer mão-de-obra qualificada, devidamente legalizada, e com experiência adequada à 
função; 

c) ministrar orientação, treinamento e/ou reciclagem suficiente ao executante do serviço, 
sempre que se fizer necessário; 

d) implantar adequadamente a execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma 
operação correta e eficaz, realizando sempre os serviços de forma meticulosa, mantendo 
em perfeita ordem o ambiente de trabalho,  equipamentos e materiais utilizados; 

e) nomear um supervisor e seu substituto, responsáveis pela coordenação dos serviços, 
habilitados a tomar as providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas, aos quais a CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os 
esclarecimentos que julgar necessários; 

e.1) o supervisor ou seu substituto deverá comparecer às dependências da 
CONTRATANTE, no prazo de 24 horas, sempre que solicitado; 

f) possuir obrigatoriamente escritório de representação na cidade de São Paulo ou, no 
mínimo, um telefone de contato dentro do município de São Paulo visando a proporcionar 
uma comunicação, necessária entre o Contratante e a Contratada, menos onerosa para a 
Administração. 

g) fornecer e crachá com fotografia recente a seu empregado quando nas dependências da 
CONTRATANTE, com as respectivas despesas correndo por conta da CONTRATADA; 

h) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transporte, inclusive em casos 
de paralisação dos transportes coletivos, sendo incluída a contratação e demissão de seu 
empregado, observando o piso salarial referente à categoria funcional, bem como se 
responsabilizar pelos encargos comerciais em relação aos empregados indicados para a 
execução dos serviços contratados, com base no artigo 71 da Lei n° 8.666/93; 

h.1) a inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o 
objeto deste Contrato; 

i) utilizar boa técnica e cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos 
serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

j) responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados das normas 
disciplinares e operacionais determinadas pela CONTRATANTE e pelo cumprimento das 
normas do Condomínio Edifícios CBI e Esplanada, no que diz respeito aos horários de 
silêncio e de entrega e retirada de materiais e entulhos; 

k) responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de ação ou omissão de seu empregado; 



l) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de 
seu empregado acidentado ou com mal súbito, por meio de seu supervisor; 

m) apresentar, obrigatoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do 
Contrato, cópia autenticada de apólice de seguro contra riscos de acidentes de trabalho, 
acompanhada da ficha de inclusão e/ou certificado individual de seu empregado para 
cobrir eventuais ocorrências em que sejam vítimas, quando em horário que abrange a 
execução dos serviços e, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, fornecer cópia 
autenticada da apólice de seguro, bem como o comprovante de pagamento mensal do 
prêmio; 

n) manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter 
conhecimento por força da contratação; 

o) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição de seu 
empregado, quando solicitada pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
permitindo livre acesso do empregado aos locais dos mesmos dentro dos horários 
estipulados, observando as normas internas; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais; 

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

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

 

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. 

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

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

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

 



 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO  

 

O preço total dos serviços contratados corresponde à importância de R$ xxx,xx 
<valor por extenso>, não estando sujeito à repactuação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste 
Contrato corresponde ao valor de R$ xxx,xx (valor extenso), correndo por conta da dotação 
orçamentária consignada à CONTRATANTE, no exercício financeiro de 201X, pelo programa 
de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme Nota 
de Empenho 201XNE90XXXX e de R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado por meio 
de ordem bancária e crédito em conta corrente, de acordo com o cronograma de pagamento 
estabelecido no item 9 - Pagamento do Anexo X – Termo de Referência, do Edital do pregão 
eletrônico nº X/201X.   

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

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

Parágrafo terceiro. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 
exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal 
condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta opção 
não seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o percentual 
constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro de 2004, da 
Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la; e o percentual constante na Lei 
Municipal nº. 13.701 de 24 de dezembro de 2003 e alterações posteriores, ou a que vier a 
substituí-la. 

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

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

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

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



CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

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

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

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente 
pela CONTRATANTE, por motivo de conveniência da Administração, notificando-se a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e, ainda, por acordo entre as 
partes. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-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 nos art. 86, 87 e 
88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as 
seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa, calculada sobre o valor total do Contrato: 

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

b.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por 
cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a 
CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou 
até a rescisão contratual; 

b.3) de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, 
respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos 



serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que a CONTRATADA dê solução 
à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

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

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula 
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, 
devendo o valor da multa ser cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º 
do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, 
a CONTRATADA poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente 
poderá conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente 
fundamentadas, conforme dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de 
junho de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA-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 o serviço. 

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. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e o empregado indicado 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 manter, durante toda e execução do Contrato, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, bem como as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
Edital do pregão eletrônico nº X/201X. 



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 de 
igual teor e forma. 

 
 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 201X. 
 

 
________________________________________ 

Manoel José da Silva Neto 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

 
 

_____________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 

 


