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A Superintendência de Seguros Privados, doravante denominada apenas SUSEP, 

sediada na Avenida Presidente Vargas nº. 730, Bairro Centro, Rio de Janeiro / RJ, torna público que 

às 10 (dez) horas do dia 14 de outubro de 2010 (horário oficial de Brasília – DF), o Pregoeiro e 

sua Equipe de Apoio, designados respectivamente pelas Portarias SUSEP de números 3.193, de 04 

de março de 2009 e 3.236, de 08 de maio de 2009, ou outra que vier a substituí-la, realizarão 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, 

cujo objeto está descrito no comando nº. 1 deste Edital. O presente certame licitatório foi autorizado 

pelo Senhor Coordenador-Geral de Administração e Finanças da Superintendência de Seguros 

Privados, com supedâneo na Resolução CNSP nº. 208, de 13 de janeiro de 2010 e Portaria 

SUSEP/DIRAD nº. 01/2010, vide o exposto no Processo SUSEP nº. 15414.200094/2010-19. Reger-

se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Presidencial nº. 3.555/2000, do 

Decreto Presidencial de número 5.450/2005, observando ainda conformidade à Lei Federal nº. 

8.666/1993, bem como à Lei Complementar nº. 123/2006 e ao Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, 

e às demais legislações pertinentes e regramentos constantes deste ato convocatório e de seus 

Anexos. O Edital relativo a esta licitação poderá ser consultado na “internet” através dos endereços 

<www.susep.gov.br> e <www.comprasnet.gov.br>. 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço (por item). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: <www.comprasnet.gov.br>. 

CÓDIGO DA UASG: 173039 – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

ENVIO DAS PROPOSTAS:  das 10 horas do dia 29/09/2010 às 10 horas do dia 14/10/2010. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 horas do dia 14/10/2010.  

 

 

1 – DO OBJETO 

  

 1.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição, montagem e instalação de 

mobiliário para a sucursal da Superintendência de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do 

Sul, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do ato convocatório. 

 

 1.1.1 – O objeto deste Pregão é o transcrito, por itens, na tabela abaixo: 

  

Item Descrição Medidas Especificações Quantidade 

01 Mesa em “L” 1600x1800x700x500mm 
Vide Termo de 

Referência 
01  unidade 

02 
Gaveteiro Volante com 03 

Gavetas 
400x540x570mm 

Vide Termo de 

Referência 
05 unidades 

03 
Poltrona Espaldar Alto Giratória 

com Braços (Funcional) 

Assento:  460x460mm 

Encosto:  420x460mm 

Vide Termo de 

Referência 
22 unidades 

04 
Apoio para Pés com Regulagem 

de Altura 

Mínima:  280x390mm 

Máxima  320x480mm 

Vide Termo de 

Referência 
22 unidades 

http://www.susep.gov.br/
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 1.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no sistema eletrônico “Comprasnet” e as constantes deste instrumento convocatório, prevalecerão as 

últimas.  

 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DE SEUS ANEXOS 

 

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

  

 Anexo I – Termo de Referência: 

 Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 

 Anexo III – Minuta de Contrato. 

 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

 3.1 – O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio são as Portarias 

SUSEP de números 3.193, de 04 de março de 2009 e 3.236, de 08 de maio de 2009, 

respectivamente. 

 

 3.2 – Quaisquer informações sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas 

através da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul, situada 

na Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – 11º Andar, Conjunto nº. 1101, Bairro Centro, Porto Alegre / RS, 

pelo telefone / fac-símile (51) 3212.6712, no horário das 9h30min às 12h00min e das 14h00min às 

17h00min, ou por “e-mail”, através do endereço eletrônico <comil.rs@susep.gov.br>. 

 

 

4 – DA DESPESA ESTIMADA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 4.1 – Os recursos para cobertura das despesas dos materiais objeto do presente Pregão 

Eletrônico provêm de Dotação Orçamentária consignada à SUSEP para o exercício de 2010, a ser 

empenhada na Classificação Contábil nº 3.4.4.9.0.52-42 (Material Permanente  Mobiliário em 

Geral). 

 

4.2 – A despesa com a aquisição de que trata o objeto desta licitação é estimada em: 

 

Item Descrição Quantidade Preço Unitário 

Estimado 

Preço Estimado 

para o Item 

01 Mesa em “L” 01   unidade R$ 937,08 R$     937,08 

02 
Gaveteiro Volante com 03 

Gavetas 
05 unidades R$ 353,25 R$ 1.766,25 
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03 
Poltrona Espaldar Alto Giratória 

com Braços (Funcional) 
22 unidades R$ 524,23 R$ 11.532,99 

04 
Apoio para Pés com Regulagem 

de Altura 
22 unidades R$   92,57 R$   2.036,47 

 

TOTAL: R$ 16.272,79 

 
4.3 – Totaliza-se, dessarte, o valor de R$ 16.272,79 (dezesseis mil, duzentos e setenta e 

dois reais e setenta e nove centavos) a título de despesa estimada com a execução do objeto do 

presente licitatório. 

 

 

5 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1 – Por força da política pública de acesso aos mercados inserta no comando do 

inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº. 123/2006, assim como pela disposição do art. 6º do 

Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, somente poderão participar da presente licitação 

microempresas e empresas de pequeno porte atuantes em ramo pertinente ao objeto licitado que 

estiverem previamente credenciadas no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF – 

e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e em seus Anexos. 

 

Lembra-se que a participação em uma licitação e, no caso concreto, em um pregão na 

forma eletrônica, é um direito – mas um direito que obriga, que vincula, que traz compromissos com 

os concidadãos e com o aparato governamental. Portanto, cumpre ao particular diligenciar quanto a 

todas as exigências aqui expostas, bem como questionar e expor quaisquer dúvidas no momento 

oportuno, pois condutas lesivas à Administração Pública e – ato contínuo – à coletividade (tomadora 

dos serviços governamentais), merecerão seu devido sancionamento previsto na legislação pátria, 

seja em via administrativa, civil ou criminal. 

 

5.2 – Conforme determina a legislação, não poderão se beneficiar do regime 

diferenciado e favorecido concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte pela Lei 

Complementar nº. 123/2006 as organizações que se enquadrem em qualquer das exclusões 

relacionadas no Parágrafo 4º do art. 3º da mesma Lei. 

 

 5.3 – Não poderão participar da licitação as microempresas e empresas de pequeno 

porte: 

a) em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) suspensas de contratar com a União; 

c) impedidas de licitar e contratar com a União, consoante dispõe o artigo 7º da Lei 

Federal nº. 10.520/2002; 

d) que estejam impedidas de contratar com a SUSEP; 

e) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
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f) em recuperação judicial; 

g) em processo de falência; 

h) em dissolução ou em liquidação; 

i) constituídas sob a forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição;  

j) estrangeiras que não funcionem no País; e 

 k) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 

 5.4 – Como requisito para participação no Pregão a licitante deverá declarar, sob as 

penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, que: 

 

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, 

bem como que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no Edital; 
 

b) cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em 

seu art. 34, e; ato contínuo, que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
 

c) a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, 

de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº. 02, de 16 de setembro 

de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI / Ministério do 

Planejamento
1
. 

 

5.4.1 - As declarações deverão ser efetuadas somente em campo próprio do sistema 

eletrônico, no momento de elaboração e envio da proposta, não havendo necessidade de 

encaminhamento posterior por meio de fac-símile ou de qualquer outra forma. 

 

5.4.2 – Declarações falsas sujeitarão à licitante às sanções previstas em lei – da qual 

não se pode arguir desconhecimento. 

  

 

6 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

  

 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço de “e-mail” <comil.rs@susep.gov.br>. 

 

 

                                                           
1 Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2009, Seção 1, p. 80. 
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7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

 7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (Decreto Presidencial nº. 

5.450/2005, art. 18). 

 

 7.2 – Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e decidir, apoiado pelo setor responsável 

pela elaboração do Edital e de seus Anexos, sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, observado o disposto no inciso II do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005. 

 

 7.3 – Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, será definida e divulgada 

nova data para a realização do certame (Decreto Presidencial nº. 5.450/2005, art. 18, Parágrafo 2º), 

pelo mesmo meio de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido. 

 

 

8 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

 8.1 – O credenciamento da licitante, pressuposto para participação em licitações na 

modalidade Pregão Eletrônico, dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no “site” <www.comprasnet.gov.br>. 

 

 8.2 – O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, 

das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, 

localizada nas Unidades da Federação.  

 

 8.3 – O credenciamento do licitante, bem como sua manutenção, dependerão de 

registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

  

 8.4 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

 8.5 – O uso de 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 Superintendência de Seguros Privados responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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9 – DOS DOCUMENTOS 

 

 9.1 – Os documentos escritos em papel, necessários à participação na presente 

licitação, deverão ser apresentados em língua portuguesa no original ou em cópia autenticada por: 

 

 a) Cartório de Notas e Ofício competente; ou 

 b) servidor da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP no Estado do Rio 

Grande do Sul; ou 

 c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 

 9.2 – Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

se apresentados em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 

tradutor juramentado. 

 

 9.3 – A verificação da autenticidade das Certidões de Órgãos / entidades públicas 

obtidas por meio da “internet” será realizada pelo Pregoeiro ou por sua Equipe de Apoio, desde que 

conste no documento em questão o endereço eletrônico para consultar a sua autenticidade. 

 

 9.4 – Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

 

10 – DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 10.1 – A licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, incumbindo-lhe acompanhar as operações durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente de quaisquer perdas causadas pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou por sua desconexão. 

 

 10.2 – Nem o Pregoeiro, nem qualquer membro de sua Equipe de Apoio, atenderão ao 

telefone durante a sessão pública. Qualquer comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente por meio do “chat” do sistema eletrônico “Comprasnet”, ficando as empresas 

obrigadas a acompanharem o referido “chat”. A responsabilidade pelo ônus decorrente de quaisquer 

perdas causadas pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo 

Pregoeiro será exclusivamente do licitante. 

 

 10.3 – Em 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 

prejuízos dos atos realizados.  
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 10.4 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 

Pregoeiro aos participantes. 

 

 

11 – DA PROPOSTA 

 

 11.1 – A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os 

valores (unitário e total) do material ofertado, por item da licitação (item 1 – mesa em “L”; item 2 

– gaveteiro volante com 03 gavetas; item 3 – poltrona espaldar alto giratória com braços [funcional] 

e; item 4 – apoio para pés com regulagem de altura), já considerados e inclusos os tributos, fretes, 

tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 

 

 11.2 – As propostas deverão ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no item 13 deste Edital. Na ausência de indicação expressa 

do prazo de validade considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

11.3 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

 11.4 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da 

proposta no exame de conformidade. 

 

 

12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

 

 12.1 – A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento das propostas. 

 

 12.1.1 – Por ocasião do envio da proposta, e para posterior aferição de habilitação 

(vide item 18 deste instrumento convocatório, subitem 18.2.4 e alíneas), a licitante deverá declarar, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que: 

 

a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 

b) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei Federal nº.  9.854, de 27 de outubro de 1999, não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
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de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

 12.1.2 – Ratifica-se aqui (vide item 5.4 deste ato convocatório) que, por ocasião do 

envio da proposta, como condição de participação no certame, a licitante também deverá declarar 

que: (a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, bem como 

que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no Edital; (b) cumpre os requisitos 

estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, e – ato contínuo, que está apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar; e (c) a 

proposta apresentada para o certame foi elaborada de maneira independente, em respeito ao que 

exara a Instrução Normativa MP/SLTI nº. 02/2009. 

 

 12.1.3 - As declarações deverão ser efetuadas somente em campo próprio do sistema 

eletrônico, no momento de elaboração e envio da proposta, não havendo necessidade de 

encaminhamento posterior por meio de fac-símile ou de qualquer outra forma. 

 

 12.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

 

13 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 A partir das 10 (dez) horas do dia 14/10/2010 (horário oficial de Brasília – DF) terá 

início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 24/2010, com a divulgação das Propostas 

Comerciais recebidas, sem identificação das licitantes por parte do sistema eletrônico, e posterior 

início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto Presidencial nº. 

5.450, publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 1º de junho de 2005. 

 

 

14 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 14.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos exarados neste Edital 

e seus Anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis (etapa do exame 

de conformidade). 

 

 14.2 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
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15 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

 15.1 – Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a proponente imediatamente informada do 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

 15.2 – Para efeito de lances, será considerado o preço correspondente ao valor total 

do item / material. 

 

 15.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação deste Edital. 

 

 15.4 – Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado 

e registrado pelo sistema. 

 

 15.5 – O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

 15.6 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

por item do certame, vedada à identificação do detentor do lance. 

 

 15.7 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 

 

 15.8 – Durante a fase de lances o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor for considerado inexequível. 

  

 15.9 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, adotar-se-ão as medidas expressas no 

item 10 (“Da Comunicação Eletrônica”), subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso. 

 

 15.10 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, 

ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances. 

 

 15.11 – Após transcorrer o período de iminência do encerramento da etapa de lances 

determinado pelo Pregoeiro, transcorrerá um novo período de tempo, de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente fixado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 
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16 – DA NEGOCIAÇÃO 

 

 16.1 – Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta mais vantajosa para cada item da 

licitação, com vistas a serem obtidos melhores preços, observado o critério de julgamento e os 

valores estimados para a aquisição, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

 

 16.2 – A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes e pela coletividade. 

 

 

17 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

 17.1 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o 

Pregoeiro fixará prazo à licitante detentora do menor lance – por item da licitação – ou outras 

empresas, sempre observada a ordem de classificação, para o reenvio da proposta e das planilhas de 

propostas da proponente, na forma do Anexo II do ato convocatório deste Pregão Eletrônico, com 

os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

 

 17.2 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

  

 17.3 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da SUSEP ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua 

decisão. 

 

 17.4 – O critério de aceitabilidade exarado para o presente Pregão Eletrônico é de R$ 

16.272,79 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), distribuído – 

por item do certame – conforme demonstrativo infra: 

 

Item Descrição Critério de Aceitabilidade2 

01 Mesa em “L” R$     937,08 

02 Gaveteiro Volante com 03 Gavetas R$ 1.766,25 

03 Poltrona Espaldar Alto Giratória com Braços (Funcional) R$ 11.532,99 

04 Apoio para Pés com Regulagem de Altura R$   2.036,47 
 

 R$ 16.272,79 
 

 

                                                           
2 Valor para Aceitação das Propostas: é o valor máximo que a Administração (Superintendência de Seguros Privados) se 

propõe a pagar pelo item licitado. 
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 17.5 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre a 

aceitação dos valores obtidos, com supedâneo no inciso I, do parágrafo 1º, do art. 45 da Lei Federal 

nº. 8.666/1993, combinado com o inciso X, do art. 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002, adotando 

como critério de julgamento e classificação das propostas o MENOR PREÇO (POR ITEM). 

  

 17.6 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

 17.7 – Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do 

julgamento, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste 

Edital e seus Anexos. 

  

 17.8 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de reenviar a proposta e 

as planilhas de propostas atualizadas com o lance vencedor, na forma do Anexo II deste instrumento 

convocatório, ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação e por item da licitação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

 17.8.1 – Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com 

a licitante para que seja obtida melhor proposta, nos termos do item 16 deste Edital. 

 

 17.8.2 – No julgamento da habilitação das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

 

 

18 – DA HABILITAÇÃO 

 

 18.1 – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada na forma estabelecida no 

item 9 (“Dos Documentos”) deste Edital licitatório. 

 

 18.2 – A licitante detentora da melhor proposta para cada item da licitação deverá 

apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

  

 18.2.1 – Relativo à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante: 
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a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, em caso 

de sociedade simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

 18.2.2 – Relativo à REGULARIDADE FISCAL da licitante: 

  

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no 

inciso III, do art. 29 da Lei nº. 8.666/1993, dentro do prazo de validade; 

 

c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, em obediência ao  

Decreto Presidencial nº. 6.106, de 30 de abril de 2007, alterado pelo Decreto 

Presidencial nº. 6.420, de 1º de abril de 2008, será efetuada mediante a 

apresentação de: 

c.1.1) certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do Parágrafo 

Único do artigo 11 da Lei Federal nº. 8.212, de 27 de julho de 1991 (contribuições 

sociais), às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições 

devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social, por ela administradas – decorrente esta exigência de 

mandamento exarado no artigo 47, Inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº. 

8.212/1990;  

c.1.2) certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por elas administrados. 

 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a” do art. 27 da Lei 

Federal nº. 8.036/1990, devidamente atualizado; 

 

18.2.3 – Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da 

licitante:  
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a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, expedida 

pelo distribuidor da sede da licitante. 

 

18.2.4 – DECLARAÇÕES: 

 
a) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da inexistência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, e ciência da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, na forma do §2°, do art. 32 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, alterado pela Lei nº. 9.648/1998, conforme subitem 12.1.1, alínea “a” 

deste instrumento convocatório;  

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal, de conformidade com a Lei Federal nº. 9.854/1999, regulamentada pelo 

Decreto Presidencial nº. 4.358, de 05/09/2002, na forma do subitem 12.1.1, alínea 

“b” deste Edital. 

 

 18.3 – Nos termos do §1º do art. 25 do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005, a 

comprovação da regularidade habilitatória da licitante dar-se-á, no que couber, por consulta 

online ao SICAF, podendo a licitante, portanto, deixar de apresentar os documentos de 

habilitação arrolados nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste Edital que já constem 

atualizados e regulares no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

18.4 – A documentação elencada no subitem 18.2.4 (Declarações), enviada 

eletronicamente pela licitante junto com a proposta, será impressa pelo Pregoeiro e juntada 

ao processo administrativo. 

 

18.4.1 – Serão juntadas aos autos, também, as respectivas declarações de que: (a) a 

proponente está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, bem 

como que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no ato convocatório; (b) a 

licitante atende os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006; e (c) a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº. 02, de 16 de setembro 

de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI / Ministério do 

Planejamento; conforme subitem 5.4, alíneas “a”, “b” e “c” deste ato, enviadas pela licitante 

eletronicamente junto com a proposta comercial, como condição de participação no certame. 
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 18.5 – Conforme exara o Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte que possua alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do Parágrafo 1º do artigo 43 

da Lei Complementar nº. 123/2006, quando será intimada pelo Pregoeiro para, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública
3
, promover a devida 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

 18.5.1 – A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas 

neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei nº. 8.666/1993, no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e no artigo 28 do 

Decreto Presidencial nº. 5.450/2005 e demais exaradas em norma pública, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

  

 18.6 – As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular 

neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente 

aos dados vencidos e / ou não atualizados.  

 

 18.7 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos requeridos neste Edital e em seus Anexos. 

 

 18.8 – Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 

 18.9 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no §3º, do art. 21, do Decreto Presidencial nº. 

5.450/2005. 

 

 18.10 – A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item 

implicará a inabilitação do proponente. 

 

 18.11 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora da etapa competitiva do certame. 

 

 

 

                                                           
3 A prorrogação de tal prazo será sempre concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que 

exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados (princípio da motivação).  
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19 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 19.1 – A proposta ajustada ao lance final da(s) licitante(s) vencedora(s) (por item da 

licitação), os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados e / ou 

atualizados no SICAF e as planilhas de propostas da licitante deverão ser remetidos via fac-símile, 

para o número (51) 3212.6712, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados da solicitação do 

Pregoeiro. 

  

 19.2 – A proposta, os documentos e os anexos remetidos via fac-símile deverão ser 

apresentados, em original ou cópia autenticada, num prazo de até 5 (cinco) dias, contado da 

solicitação do Pregoeiro, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Rua Coronel 

Genuíno, nº. 421 – Conjunto nº. 1101 – 11º Andar, Bairro Centro – CEP: 90.010-350, Porto Alegre 

/ RS, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e 

frontal: 

 

 “SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS / COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2010 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ.” 

 

 19.3 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão 

estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ e o respectivo endereço. 

 

 19.4 – Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

e se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz.  

 

 

20 – DOS RECURSOS 

 

20.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 

Pregoeiro por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, 

imediatamente após a divulgação do vencedor. 

 

20.2 – O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, 

aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
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20.3 – À recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita será concedido o prazo de 

3 (três) dias para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contra-razões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

20.3.1 – Sendo declarada vencedora do certame uma microempresa ou empresa de 

pequeno porte que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo 

previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis (prorrogável por 

igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no Parágrafo 

2º, do artigo 4º do Decreto Presidencial nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007. 

 

20.4 – A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 

recorrer importará decadência do direito de recurso administrativo, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

 

20.5 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

20.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos os respectivos prazos 

legais. 

 

20.7 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 

não sejam passíveis de aproveitamento / saneamento. 

 

20.8 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 

Comissão Permanente de Licitações da SUSEP, na Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – 11° andar, 

Conjunto nº. 1101, Bairro Centro, Porto Alegre / RS, nos dias úteis, no horário de 09h30min às 

12h00min e das 14h00min às 17h00min (horário oficial de Brasília – DF). 

 

20.9 – Os recursos e contra-razões deverão ser registrados em campo próprio do 

sistema eletrônico (forma vinculada), dirigidos ao Pregoeiro, que será incumbido de receber, 

examinar e decidir os recursos (artigo 11, VII, do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005). No caso de 

o Pregoeiro manter seu decisum – não exercendo juízo de retratação, submeter-se-á ao Ordenador 

de Despesa da SUSEP, ao qual caberá a decisão sobre os recursos após apreciação do parecer do 

Pregoeiro, nos termos do artigo 8º, IV, do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005. 

 

 

21 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

21.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro, 

sempre que não houver recurso. 
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21.2 – Se houver recurso, a adjudicação caberá à Autoridade Competente. 

 

21.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente em todos os 

casos. 

 

 

22 – DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 22.1 – Diante das obrigações futuras originárias do presente processo de compra, 

celebrar-se-á contrato administrativo, vide Anexo III da peça editalícia (minuta contratual). 

 

 

23 – DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

23.1 – O material objeto desta licitação deverá ser entregue, montado e instalado, em 

conformidade com as especificações e quantitativos exigidos neste ato convocatório, na sede da 

Superintendência de Seguros Privados no Estado no Rio Grande do Sul, situada à Rua Coronel 

Genuíno, nº. 421, Conjunto nº. 1101 – 11º Andar, Bairro Centro, Porto Alegre – RS, CEP: 90.010-

350, Brasil; no horário das 9h:30min às 16h:30min (horário oficial de Brasília – DF). 

 

23.2 – Havendo necessidade e solicitação da Superintendência de Seguros Privados, a 

fornecedora deverá colocar à disposição da autarquia – após a adjudicação, homologação do(s) 

objeto(s) e emissão da(s) Nota(s) de Empenho, um (01) protótipo de cada item licitado, a serem 

entregues em até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação. 

 

23.2.1 – Os protótipos estarão sujeitos a testes de qualidade, caso necessário, sem 

qualquer ônus para a SUSEP, tendo o objetivo de comprovar se esses refletem 

rigorosamente as especificações técnicas exigidas.  

 

23.2.2 – Constatada a necessidade de sua apresentação, os protótipos deverão: 
 

a)  __ serem entregues à SUSEP acompanhados de etiquetas com o nome do 

fornecedor, incumbindo à autarquia emitir comprovante de recebimento dos 

materiais; ou 
 

b)          estarem disponíveis em entidade pública ou privada, sendo nesta hipótese ônus 

do fornecedor apresentar declaração com firma reconhecida do dirigente da 

entidade pública ou privada de que agente público da Superintendência de 

Seguros Privados possa efetuar, em suas dependências, a verificação do 

mobiliário.  
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 23.2.3 – O fornecedor poderá indicar o nome de um representante técnico da empresa 

que se responsabilizará pelo acompanhamento da análise dos protótipos. Não obstante, 

o atraso ou não-comparecimento deste, quando convocado, não acarretará adiamento 

do ato de avaliação dos protótipos.  

 

 23.2.4 – A não apresentação do(s) protótipo(s) quando solicitados pela SUSEP, ou 

sua reprovação pela área demandante dos materiais licitados, caracterizará 

inexecução total do contrato. 

 

 23.2.5 – Em sendo aprovado(s), o(s) protótipo(s) será(ão) contado(s) como unidade(s) 

entregue(s). 

 
23.3 – O prazo máximo para entrega é fixado em 30 (trinta) dias, contados a partir 

da data de recebimento da Nota de Empenho, sem que isso implique acréscimo no preço constante 

da proposta.   

 
 23.4 – Com fulcro nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/1993, o objeto desta 

licitação será recebido: 

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 

com a especificação; 
 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação. 

 

23.4.1 – A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá a agente 

público da Superintendência de Seguros Privados. 

  

 

24 – DO PAGAMENTO 

 

 24. 1 – Em contraprestação ao material entregue – objeto desta licitação –, verificada 

sua adequação quanto ao solicitado (liquidação da despesa, conforme enunciam os artigos 62 e 63 

da Lei Federal nº. 4.320/1964), o pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por meio 

de ordem bancária e crédito em conta corrente, nas condições descritas no item V do Termo de 

Referência (Anexo I do ato convocatório) e no instrumento contratual. 

 

24.2 – Para todos os itens adquiridos incidirá a seguinte retenção tributária: 
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a) a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, por força da 

Instrução Normativa nº. 480 e alterações posteriores, da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, o percentual de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por 

cento) sobre o valor da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s) emitidas.  

 

Referida retenção terá a seguinte distribuição: 
 

           Alíquotas 
 

Natureza do serviço 

prestado: 
IR CSLL COFINS 

PIS / 

PASEP 
Total 

Código da 

Receita 

Mercadorias e Bens em 

Geral................................ 
1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85% 6147 

 

24.2.1 – Estarão isentas desta retenção as empresas optantes pelo Simples Nacional, 

instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte).  

 

24.3 – O número da inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) 

indicado nas notas fiscais / faturas deverá coincidir com o apresentado na proposta comercial da 

contratada, o qual será utilizado para consulta ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores do Governo Federal), bem como para emissão de atos de execução orçamentário-

financeira (vide Lei Federal nº. 4.320/1964). 

 

 

25 – DA GARANTIA DO MOBILIÁRIO 

 

 25.1 – A garantia dos móveis deve ser de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar da data 

do recebimento definitivo por parte da Superintendência de Seguros Privados. 

 

 25.2 – Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta 

condição, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante. 

 

 

26 – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

 

 26.1 – No interesse da Administração da SUSEP, o valor inicial da contratação poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), por item, com 

supedâneo no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
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26.1.1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar(em), nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 

26.1.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

 
27 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

27.1 – O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 

prazos estabelecidos sujeitará a licitante ou a adjudicatária às penalidades constantes do art. 7º da 

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do art. 14 do Decreto Presidencial nº. 3.555, de 8 de 

agosto de 2000, do art. 28 do Decreto Presidencial nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que 

couber, às sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, garantido, em todos os casos, os constitucionalíssimos do contraditório e a ampla defesa e o 

devido processo legal. 

 

 
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

28.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela 

legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

28.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação 

pertinente e nos princípios gerais do Direito. 

 

28.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação pelos 

proponentes das condições do Edital, cujo desconhecimento não poderá ser alegado. 

 

28.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

28.5 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados. 
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28.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

 

Porto Alegre / RS, em 29 de setembro de 2010. 

 

 

 

 

VINÍCIUS SCHEFFEL 
Pregoeiro da SUSEP – Matrícula SIAPE nº. 1541408 
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ANEXO I 

Termo de Referência DIATE / ADMRS 

 

 

I. OBJETO 

 

I.1. Aquisição de mobiliário, conforme especificações abaixo, para atendimento das 

necessidades da Superintendência de Seguros Privados no Estado Rio Grande do Sul. 

 

 

Item Descrição Medidas Qtd. 

01 Mesa em "L" 1600x1800x700x500mm 1 

02 Gaveteiro Volante com 03 gavetas 400x540x570mm 5 

03 
Poltrona Espaldar Alto Giratória Com Braços              

(Funcional) 

Assento: 460x460mm 

Encosto: 420x460mm 
22 

04 Apoio para pés com regulagem de altura 
Mínima:  280x390mm 

Máxima: 320x480mm 
22 

 

 

I. 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MOBILIÁRIO E POLTRONAS  

 

 

I.2.1.  MESA EM “L” (ITEM 01) 

 

 Tampo em madeira aglomerada de 25 mm, revestido em ambas as faces com 

laminado melamínico texturizado. 

 O formato do tampo será em "L" inteiriço, tendo a extremidade frontal arredondada 

para reuniões. 

 O vértice do tampo terá reentrância arredondada que permita a utilização de 

computador nesta área, com apoio dos antebraços no próprio tampo da mesa. 

 As bordas do tampo serão arredondadas em perfil ergosoft em todo o contorno, 

atendendo as normas NR 17 do Ministério do Trabalho. 

 O tampo possuirá para passagem de fiação, 03 (três) guias com rosetas móveis em 

poliestireno com diâmetro de 60 mm e calha segmentada plástica em toda a sua 

lateral. 

 A capacidade mínima de peso suportado pelo tampo e estrutura será de 80 kg/m
2
. 

 Estruturas laterais (duas peças), fixadas nas extremidades do tampo, confeccionadas 

em aço carbono SAE 1010/1020 dobrado, medindo 72x24x6 cm (em chapa 16 FF); 
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acabamento arredondado em toda a altura, provida de tela perfurada e removível 

para passagem de fiação na parte frontal. A estrutura será fixada ao tampo através 

de parafusos 4.2x19 AA com buchas de nylon. Terá altura de 72 a 74 cm, variação 

possibilitada pelos reguladores de nível. 

 Base da estrutura lateral, fixada em sua parte inferior, confeccionada em aço 

carbono SAE 1010/1020 dobrado, medindo 60x6x3 cm (em chapa 14 FF); provida 

de ponteiras injetadas em nylon 6 e reguladores de nível. 

 Estrutura central (uma peça), fixada no vértice do tampo, confeccionada em aço 

carbono SAE 1010/1020 dobrado, medindo 72x10x10 cm(em chapa 16 FF); 

acabamento semi-oval em toda a altura, provida de tela perfurada na parte frontal 

para passagem de fiação. 

 Partes metálicas com acabamento em pintura eletrostática totalmente em epóxi pó 

com secagem em estufa, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns, 

com propriedades de resistência a agentes químicos. 

 Reguladores de nível injetados em nylon 6, diâmetro de 40 mm com parafuso 5/16 

x 1", rosqueado em chapa de 7/8 x ¼". 

 Painéis frontal e lateral em madeira aglomerada de 18 mm, revestidos em ambas as 

faces com laminado melamínico texturizado. Serão fixados na estrutura e no tampo 

por cantoneiras confeccionadas em aço carbono SAE 1010/1020 (em chapa 16 FF) 

através de parafusos 4,2x19 AA com buchas de nylon. Os painéis serão fixados a 

15 cm das bordas externas do tampo e terão altura de 28 cm e função estrutural, 

pois auxiliam no travamento do conjunto e possuirão 04 (quatro) guias para 

passagem de fiação, com rosetas móveis em poliestireno, com diâmetro de 60 mm. 

 

 

I.2.2.  GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS (ITEM 02) 

 

 Gaveteiro volante em madeira aglomerada de 18 mm, revestido em ambas as faces 

com laminado melamínico texturizado. 

 As bordas e laterais serão retas e revestidas em ABS 1 mm. 

 O gaveteiro será composto de 03 (três) gavetas médias, deslizando sobre os trilhos 

de aço, com roldanas de nylon e 04 (quatro) puxadores metálicos (na cor alumínio) 

com formato “alça”, fixados nas gavetas e sobre o tampo.  

 A gaveta superior será provida de porta objetos, confeccionada em poliestireno de 

alto impacto com 2,5 mm de espessura, na cor preta. 

 O gaveteiro terá fechadura com travamento duplo do conjunto, 02 (duas) chaves e 

04 (quatro) rodízios duplos injetados em nylon 6, embutidos na base do gaveteiro. 
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I.2.3.  POLTRONA ESPALDAR ALTO GIRATÓRIA  - FUNCIONAL (ITEM 03) 

 

 Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada à quente em forma 

anatômica, com pressão de 10 kgf/cm
2
 e espessura de 10 mm. 

 Contra encosto, contra assento e bordas com capa de proteção e acabamento 

injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas sem o uso de PVC, 

com alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. 

 Borda frontal do assento em formato arredondado e ergonômico. 

 Almofadas em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resilência, alta 

resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação, com densidade média de 56 kg/m
3
 e moldada 

anatomicamente, com espessura média de 40 mm. 

 Revestimento do assento e encosto frontal em vinil com gramatura de 667 g/ml, 

com alta resistência ao esgaçamento e resistência a tração de 20 kgf/cm no sentido 

longitudinal e 10 kgf/cm no sentido transversal. 

 Braços em acabamento injetado em termoplástico composto texturizado e alma de 

aço estrutural em formato “T” com 6 mm de espessura, estampada. 

 O apóia braços deverá ser com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano 

pré-polímero integral skin texturizado, isento de CFC e possuir regulagem vertical 

com 07(sete) estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem deverá ser 

fabricado em resina de engenharia poliacetal. 

 Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás em tubo de aço 

de 1,50 mm, com bucha guia. O pistão deverá ser injetado em resina de engenharia 

poliacetal e calibrado individualmente em 02 (dois) passes com precisão de 0,03 

mm. A coluna deverá ter curso mínimo de 110 mm. 

 Tubo central protegido por capa telescópica de 03 (três) elementos, injetada em 

polipropileno texturizado. Altura da coluna de 220 mm. 

 Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e encosto e mais 

posição de livre flutuação para o apoio lombar. O conjunto será confeccionado por 

processo de estampagem progressiva; o assento será em chapa de aço de 2,65 mm e 

o encosto articulado em chapa de aço de 2,00 mm com tubo de aço de 43 x 18 x 1,5 

mm. Regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio 

em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação 

regulável com curso de -5º a +5º e encosto com inclinação regulável com curso de -

8º a +16º. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 07 

lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica, que permite a liberação e o 

bloqueio do conjunto de forma simples e com o mínimo esforço. A poltrona deverá 

ter uma 3ª alavanca independente, que proporcione a livre flutuação (inclinação) 

somente para o encosto. 
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 Suporte de encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheiras 

com 13 níveis de ajuste com curso de 70 mm. 

 Base de 05 (cinco) pás injetadas em nylon 6, com aditivo antiultravioleta 

modificador de impacto e 30% de fibra de vidro, com característica de resistência 

mecânica, resistência à abrasão e resistência à produtos químicos. Com alojamento 

para engate dos rodízios no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 

fixação. O sistema de acoplamento à coluna central deverá ser através de cone 

morse (engate cônico automático). 

 Rodízios duplos injetados em nylon 6, com aditivo antiultravioleta. Eixo vertical 

em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço 

trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. 

 Partes metálicas com acabamento em pintura eletrostática totalmente em epóxi pó 

com secagem em estufa, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns, 

com propriedades de resistência a agentes químicos. 

 Espaldar alto (dimensões):  Assento – 460 x 460 mm (larg x prof). 

                                                                             Encosto – 420 x 460 mm (larg x alt). 

 

 

I.2.4. APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA (ITEM 04) 

 

 Acessório destinado para os serviços em computadores, nos quais o funcionário 

trabalha sentado, permitindo que seja mantido o correto posicionamento das pernas, 

para as diversas estaturas, buscando prevenir problemas de circulação dos membros 

inferiores, evitando dores, fadigas e doenças ocupacionais. 

 Equipamento versátil, constituído em peça única, no qual é possível mudar a altura 

do apoio dos pés conforme a necessidade. 

 Com, no mínimo, 3 (três) possibilidades de regulagem de altura. 

 Inclinação máxima de aproximadamente 30 (trinta) graus. 

 Dimensões mínimas: 28 cm de largura x 39 cm de comprimento. 

 Dimensões máximas: 32 cm de largura x 48 cm de comprimento. 

 A regulagem de altura mínima é de 6 cm e de 15 cm de altura máxima. 

 Cores: cinza ou preta. 

 Material da armação: em ferro cromado ou aço. 

 Material da plataforma para apoio para os pés: em plástico resistente, madeira ou 

aço, com característica antiderrapante, através de revestimento em borracha macia 

ou produto similar. 

 O produto não deve apresentar falhas/irregularidades no seu acabamento. 
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 Toda a estrutura de apoio para os pés deve ser perfeitamente nivelada, firme e 

resistente. 

 Não serão aceitas soluções que apresentem desnivelamento, desencontro de chapas, 

quinas vivas e/ou cortantes, fragilidades estruturais e/ou estéticas, ferragens 

aparentes e que tenham aplicação de cola, pintura e verniz irregulares e/ou 

manchadas e componentes que possam se soltar do conjunto, comprometendo o seu 

desempenho. 

 Deverão ser obedecidas todas as demais especificações constantes nas normas 

nacionais divulgadas pela ABNT, bem como a norma regulamentadora NR-17 – 

Ergonomia, do Ministério do Trabalho, no que for aplicável. 
 

 

I.3. Os objetos deste Termo de Referência deverão estar dentro das normas ANSI, 

BIFMA, DIN ou ABNT. 

 

I.4. Os móveis a serem adquiridos deverão seguir o mesmo padrão de acabamento dos 

móveis existentes na SUSEP/RS, padronagem Athenas - linha Millus - fabricante Fort Line. 

 

I.5. As dimensões estabelecidas nestas especificações são dimensões aproximadas, 

permitidas variações para mais ou para menos de até 5 %, salvo nas estações de trabalho (quando 

somente serão permitidas variações para até mais 5%) ou quando as variações prejudicarem a 

funcionalidade dos móveis, como, por exemplo, a altura de um gaveteiro em relação à mesa ou 

estação de trabalho. 

 

 

II - DA ENTREGA 

 

O mobiliário deverá ser entregue, em conformidade com as especificações contidas 

neste Termo de Referência, na Rua Coronel Genuíno, 421 - 11º andar, Bairro Centro, Porto 

Alegre/RS, no horário de 9 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, sem que isso implique acréscimo no 

preço constante da proposta. 

 

 

III - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

III.1. A empresa fornecedora deverá montar e instalar os móveis nas dependências da 

SUSEP/RS, designando profissional qualificado responsável pelo seu acompanhamento, devendo os 

serviços serem realizados em horários previamente definidos; 
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III.2. Substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, qualquer item se, após a entrega e aceite, 

durante o prazo de garantia estipulado na proposta, venha a apresentar defeitos de fabricação ou 

quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venha a dificultar ou 

impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou 

omissão, a SUSEP; 

 

III.3. Fornecer garantia pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da data do 

recebimento definitivo por parte da SUSEP; 

 

III.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de 

Referência, sem prévia e expressa anuência da SUSEP; 

 

III.5. O fornecedor deverá colocar à disposição da SUSEP, quando solicitado, um 

protótipo de cada item cotado, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação, com 

o objetivo de verificar se refletem rigorosamente as especificações apresentadas na proposta, que 

deverá atender a todas as características exigidas neste Termo de Referência, sob pena de não 

aceitação da Proposta Comercial; 

 

III.6. Os protótipos estarão sujeitos a testes de qualidade, caso necessário, sem ônus 

para a SUSEP; 

 

III.7. Os protótipos deverão ser entregues mediante recibo fornecido pela SUSEP e 

deverão vir etiquetados com o nome do fornecedor ou estarem disponíveis em entidade pública ou 

privada, devendo o fornecedor apresentar, juntamente com sua Proposta Comercial, declaração com 

firma reconhecida do dirigente da entidade publica ou privada de que o Pregoeiro e/ou servidor da 

SUSEP poderão proceder, em suas dependências, à verificação do mobiliário, sem ônus para 

SUSEP; 

 

III.8. O fornecedor poderá indicar o nome de um representante técnico da empresa que 

se responsabilizará pelo acompanhamento da análise dos protótipos; 

 

III.9. O atraso ou não-comparecimento do representante técnico, quando convocado, 

não acarretará adiamento na avaliação dos protótipos. 

 

 

IV - DAS OBRIGAÇÕES DA SUSEP 

 

IV.1. Verificar se o objeto do presente Termo de Referência foi cumprido de maneira 

satisfatória; 
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IV.2. Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção, quaisquer 

irregularidades verificadas, no sentido da regularização das mesmas, fixando prazo, inclusive, 

objetivando atendimento dentro da maior brevidade possível. 

 

 

V - DO PAGAMENTO 

 

V.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, após a apresentação da 

nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela SUSEP/RS de que os bens licitados foram entregues e 

instalados de acordo com as exigências do estabelecidas. 

 

V.2. Incidirá retenção de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o valor 

da respectiva Nota Fiscal, a título de Imposto sobre a renda da Pessoa jurídica - IRPJ; Contribuição 

para financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL, conforme estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA 

CONJUNTA Nº 539, de 25 de abril de 2005, ou a que venha a substituí-la, salvo se o fornecedor 

tiver feito opção pelo SIMPLES, hipótese em que deverá apresentar, quando da entrega do material, 

junto à nota fiscal, cópia do respectivo Termo de Opção, devidamente autenticada. 

 

 

VI.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

VI.1. A SUSEP/RS poderá realizar acréscimo ou supressões nas quantidades 

inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, 

tendo como base os preços constantes da proposta do fornecedor. 

 

VI.2. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e nos 

prazos estabelecidos neste Termo de Referência, sujeitará o fornecedor às penalidades constantes do 

artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

VI.3. Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará 

automaticamente adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local indicado neste Termo 

de Referência. 

 

Porto Alegre – RS, em 15 de abril de 2010. 

 

 

Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo 
Agente Executivo – Matrícula nº. 1091787 
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Termo de Referência – FOTOGRAFIAS 

 
MESA EM “L” 

 

 
 

 

GAVETEIRO                                                                                                 POLTRONA GIRATÓRIA 
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ANEXO II 

Modelo de Proposta Comercial 

 

Item Descrição Medidas Qtd. Valor Unitário Valor Total 

01 Mesa em "L" 1600x1800x700x500mm 01  unidade R$ ________ R$ ________ 

02 Gaveteiro Volante com 03 gavetas 400x540x570mm 05 unidades R$ ________ R$ ________ 

03 
Poltrona Espaldar Alto Giratória 

com Braços (Funcional) 

Assento: 460x460mm 

Encosto: 420x460mm 
22 unidades R$ ________ R$ ________ 

04 
Apoio para pés com regulagem de 

altura 

Mínima:  280x390mm 

Máxima: 320x480mm 
22 unidades R$ ________ R$ ________ 

 

 DADOS DA PROPONENTE: 

 

  

Razão Social...................  

CNPJ..............................  

Endereço Completo.........  

Telefones........................  

Fax..................................  

E-mail..............................  

Dados Bancários.............  

 

 OBSERVAÇÕES: 

 
1. Os valores da proposta comercial deverão estar expressos em moeda corrente nacional 

(Real – R$). 

2. É vedada a indexação de preços por índices gerais. 

3. Os dados bancários deverão expressar: nome e número do banco, da agência e da conta 

corrente. 

4. Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

5. O prazo de validade da proposta comercial será de 60 (sessenta) dias. 

 
XXXXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2010. 

(local e data) 

 

 

________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

 

Dados da Licitação: Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 24/2010. 

Processo Administrativo: 15414.200094/2010-19. 
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ANEXO III 

Minuta de Contrato 
 

 

Contrato para fornecimento e instalação de 

mobiliário que fazem entre si a 

Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP e a <nome da empresa>. 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 

Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida 

Presidente Vargas, n°. 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo 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. 24/2010, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 

17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, 

aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as 

demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP 15414.200094/2010-19, 

mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de mobiliário, 

conforme especificado abaixo e no item I (Objeto) do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n°. 

24/2010. 

 

Item  Descrição Medidas Qtd. 

01 Mesa em "L" 1600x1800x700x500mm 1 

02 Gaveteiro Volante com 03 gavetas 400x540x570mm 5 

03 Poltrona Espaldar Alto Giratória Com Braços              

(Funcional) 

Assento: 460x460mm 

Encosto: 420x460mm 

22 

 

04 

 

Apoio para pés com regulagem de altura 

Mínima:  280x390mm 

Máxima: 320x480mm 

22 
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CLÁUSULA  SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do presente Contrato terá duração de 60 (trinta) dias, contada a partir da 

assinatura do contrato. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA  – DA ENTREGA E MONTAGEM 
 

A entrega e montagem dos produtos ocorrerão na forma e prazos estipulados nos itens 

II (DA ENTREGA) e III.1 (DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR) Anexo I do Edital de 

Pregão Eletrônico n° 24/2010. 

 

Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará 

automaticamente adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local indicado no Anexo I 

do Edital de Pregão Eletrônico n° 24/2010. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Compete à CONTRATADA: 
 

a) reparar ou substituir, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, no total ou em 

parte, o material fornecido, conforme especificado no item III.2 do Anexo I do 

Edital de Pregão Eletrônico n° 24/2010, quando se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções; 

b) responsabilizar-se, ressarcindo todos e quaisquer danos pessoais ou materiais 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da ação ou omissão 

de seu empregado quando da entrega; 

c) substituir qualquer empregado julgado indesejável ou inconveniente quando da 

entrega do material, a pedido da CONTRATANTE; 

d) providenciar que seu empregado cumpra as normas internas de segurança da 

CONTRATANTE; 

e) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

de seu empregado, acidentado ou com mal súbito, quando nas dependências da 

CONTRATANTE.  

f) assumir todos os custos de transação, impostos, taxas, tarifas, contribuições ou 

emolumentos que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes quando solicitados pela 

CONTRATANTE; 

g) responsabilizar-se pelo estacionamento do veículo transportador do material quando 

da entrega; 
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h) guardar sigilo absoluto sobre informações que venha a ter conhecimento por força 

da contratação; 

 

 

CLÁUSULA QUINTA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Compete à CONTRATANTE: 
 

a) proporcionar, no que couber, as facilidades necessárias para que a 

CONTRATADA possa cumprir suas obrigações, observando as normas internas 

estabelecidas; 

b) proceder à verificação da quantidade, descrição e estado do material entregue, 

conforme especificado no item I (OBJETO)  do Anexo I do Edital do Pregão 

Eletrônico nº. 24/2010; 

c) comunicar imediatamente à CONTRATADA, qualquer irregularidade detectada 

quando do fornecimento do material, formulando as exigências necessárias e prazo 

para regularização; 

d) efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA no 

prazo estabelecido neste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA  – DO PREÇO 
 

O preço total correspondente ao fornecimento e instalação de mobiliário corresponde à 

importância de R$ xxx,xx (valor por extenso), não estando sujeito à repactuação.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, em moeda corrente nacional, 

por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, após data de atesto pelo Fiscal do Contrato 

na Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 

necessários ao pagamento, entregue no Protocolo da CONTRATANTE. O atesto do Fiscal do 

Contrato está condicionado à entrega definitiva do objeto contratado. 
 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução de Nota Fiscal/Fatura pela 

CONTRATANTE, por incorreção atribuída à CONTRATADA, o prazo de que trata o “caput” 

desta Cláusula, passará a ser contado a partir da data da apresentação de nova Nota Fiscal/Fatura, 

correta 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. 
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Parágrafo terceiro. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 

exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal 

condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta opção não 

seja vedada pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o percentual constante da 

tabela de retenção da Instrução Normativa n°. 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da 

Receita Federal ou a que vier a substituí-la.  
 

Parágrafo quarto. As multas e retenções que porventura existam poderão ser 

deduzidas do valor a ser pago à CONTRATADA. 
 

Parágrafo quinto. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 

indicado na Nota Fiscal/Fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da 

CONTRATADA, o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de notas 

de empenho. 
 

Parágrafo sexto. 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 OITAVA  - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

O recurso orçamentário destinado a atender às despesas decorrentes deste Contrato 

corresponde ao valor de R$ xxx,xx (valor por 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 

201XNEXXXXXX. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da XXX, 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. 
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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 - DA GARANTIA 
 

A CONTRATADA deverá prestar garantia pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, a 

contar da data do recebimento definitivo pela SUSEP, de acordo com o constante item III.3 do 

Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº. 24/2010. 

 

 

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 à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 10 (dez) dias ou, 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 no presente Contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 

e ainda, no que couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 
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a) advertência; 

b) multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total da entrega, respeitando o 

limite de 20% (vinte por cento), até que a CONTRATADA dê solução à 

inexecução do avençado ou até a rescisão do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) 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 inciso 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) Todas as comunicações referentes ao Contrato, 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 pelas partes através de protocolo, carta registrada ou telegrama; 

b) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 

CONTRATADA, para comprovação de regularidade de situação cadastral e 

demais documentos considerados pertinentes pela CONTRATANTE; 

c) Só será permitida a permanência de qualquer empregado designado pela 

CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE durante o período em 

que estiver prestando o serviço de entrega. 

d) A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 

necessários, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

e) É vedada à CONTRATADA: 

e.1)  a utilização do Contrato para qualquer operação financeira, bem como a 

cessão, subcontratação ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, do 
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objeto contratado, sem o prévio e o expresso consentimento da 

CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

Contrato e conseqüente registro no SICAF; 
 

f) Manter, durante a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, bem como com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Edital de Pregão Eletrônico nº. 24/2010. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta 

da CONTRATADA no que não conflitar com as demais partes. 

 

 

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 Contrato em 3 (três) vias 

de igual teor e forma. 

 

 

 

Rio de Janeiro – RJ, xx de xxxxxxxxxx de 201X. 

 

 

 

________________________________________ 

Manoel José da Silva Neto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

 

 

 

________________________________________ 

Nome 

Empresa contratada 

 


