
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2010 

Processo SUSEP N.° 15414.001161/2010-14 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, conforme autorização do Senhor Coordenador 
Geral de Administração da SUSEP, contida no Processo SUSEP 15414.002101/2010-19, observado os 
preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas respectivas 
alterações; o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste 
Edital, o qual poderá ser consultado através dos endereços na Internet www.susep.gov.br, ou 
www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11:00 horas do dia 26/11/2010 

 

1 – DO OBJETO 
 
 

Visa o presente à prestação de serviços de protocolo, recepção, triagem e expedição da 
documentação recebida e expedida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP no Rio de 
Janeiro. 

 
Os serviços serão executados em postos de serviços nas dependências da SUSEP, no Rio de 

Janeiro (RJ), localizada na Av. Presidente Vargas, 730, Centro. 
 
A descrição detalhada dos serviços que deverão ser realizados, bem como o quantitativo, 

constam do Termo de Referência – Anexo A do Edital. 
  
 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste Edital:          

Anexo A   Termo de Referência 
Anexo B   Planilha de Formação de Preços  

   Anexo C   Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Anexo D   Minuta de Contrato 



 
 
 

3 - DA RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS E  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
 
3.1 – Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o ÍNÍCIO ou o 

ENCERRAMENTO da fase de lances. 
 
3.2 – EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser 

acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo e devidamente 
comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

 
3.3 – Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem acima a 

LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada 
sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE  devidamente 
atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a 
União.  

 
 

4 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

4.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação 
Orçamentária consignada à SUSEP para o exercício de 2010. 

4.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria SUSEP nº 
3.577, de 9 de março de 2010. 

4.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da Divisão de 
Licitações da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° andar, Bairro Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, pelo fax (21) 3233-4008, no horário de 10h/17h, ou pelo e-mail dilic.rj@susep.gov.br  

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

• Que se encontrar em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata 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 esteja constituída na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou 
que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

• Que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante; e 

• Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

 



6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

6.1 – O credenciamento 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. 

  6.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 
junto ao órgão provedor antes da data de realização do pregão. 

  6.3 – 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. 

6.4 – 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 do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL E DAS PLANILHAS DE FORMAÇ ÃO DE PREÇOS 

 

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

a) Em original; 

b) Por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 
qualificado, ou por Cartório  competente; 

c) Publicação em órgão da Imprensa 

 
  7.1 - A proposta deverá ser apresentada em planilhas Anexo B do Edital contendo o 
valor global (anual), em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as 
despesas com tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos 
preços para execução do objeto.  

7.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

  7.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

  7.4 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com o valor global (anual), em campo 
próprio exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

  7.5 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, 
também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital. 

 
7.6 – A planilha de custos e de formação de preços afetas aos profissionais deverá conter 

indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis, que 
regem essas categorias que executarão os serviços, e as respectivas datas bases e vigências, com base no 
Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução 
Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008. 

 



7.7 – A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, 
sentenças normativas ou leis, exigida neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das 
planilhas por parte da área técnica da SUSEP poderá acarretar a desclassificação da proposta da 
LICITANTE. 

 
7.8 – Na formulação de sua proposta a empresa deverá observar o regime de tributação 

ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu 
faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009). 

   
7.9 – Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 

apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a SUSEP poderá determinar à licitante 
vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir 
corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 
 

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

 
I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade; 
 
II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 
 
III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 
 
IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 
VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada; 
 
VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
 
VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 
IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
 
X - estudos setoriais; 
 
XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 
XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que 
o proponente disponha para a prestação dos serviços; e 
 
XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 
 



7.11 – A inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, 
desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta. 

 
7.12 – A SUSEP  poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de 

esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados nas Planilhas de Custos e 
Formação de Preços apresentadas para cada categoria, sendo que a identificação da inclusão de 
informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à 
empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta. 

 
7.13 – A inobservância do prazo fixado pela  para a entrega das respostas e/ou 

informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos 
considerados insuficientes/incompletos ocasionará a desclassificação da proposta. 

 
7.14 – Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 

apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a poderá determinar à licitante vencedora, 
mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente 
os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

 
7.15 – As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, 

convenções coletivas, sentenças normativas ou leis que regem as categorias profissionais que 
executarão os serviços e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de 
Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, 
de 30/04/2008. 

 
7.16 – A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, 

sentenças normativas ou leis, exigida neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das 
planilhas por parte da área técnica da, poderá acarretar a desclassificação da proposta da 
LICITANTE. 

 
7.17 – Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os 

valores estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais 
como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de 
Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros). 

 
7.18 – Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de 

tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e 
COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU- 
Plenário n.º 2.647/2009). 

 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

 

8.1 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

  8.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, correspondentes ao menor preço 
anual, observado o horário fixado e as regras de aceitação deste Edital. 

  8.3 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema. 



  8.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.5 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

  8.6 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do pregão, 
se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos praticados. 

  8.7 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, 
no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.  

8.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

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

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

  8.11 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociar e proferir 
decisão, acerca da aceitação do lance de menor valor.  

  8.12 – Quando não for possível a conclusão do certame durante a Sessão o Pregoeiro 
encerrará a etapa divulgando posteriormente o resultado de julgamento e decisões, se assim 
houver, em campo próprio do Sistema do comprasnet:   www.comprasnet.gov.br  –  Avisos e 
Esclarecimentos, no sentido de dar ampla publicidade ao Certame. 

  8.13 – A proposta de preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas 
dos serviços, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, 
num prazo máximo de 4 (quatro) horas após o encerramento da etapa de lances, por meio do fax 
nº (21) 3233-4008, com a posterior apresentação dos originais no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contadas a partir do encerramento da Sessão Pública.  

 

9 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE  

9.1 – O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL , observada 
as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto as especificações do objeto.   

9.2 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento da Proposta de Preço. 

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

 

 

 

 

 



10 – DA HABILITAÇÃO  

 

Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital e seus anexos. 

 

Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, se houver, a licitante detentora da 
melhor proposta encaminhará á SUSEP à documentação referente a sua Habilitação, no prazo máximo 
de 4 (quatro) horas através de fax nº (21) 3233-4008, juntamente com a proposta de preço 
atualizada em conformidade dos lances e, num prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, 
apresentará os documentos originais  a serem protocolados no Protocolo Geral da SUSEP, situado no 
subsolo do Prédio da Rua Presidente Vargas nº730 – Centro – Prédio do Banco Central do Brasil, em 
envelope fechado e com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 26/2010 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA  COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 

1) O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos na Fase de Habilitação conforme 
preceitua o art.27 da Lei 8.666/93: 

 
 
1.1 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:  
 
 
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 Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  
 
 
1.2 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante:  
 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, 
dentro do prazo de validade; Poderá a licitante deixar de apresentar a documentação referente a 
presente alínea “b”, que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF. 
 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", 
do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 
  



d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às contribuições 
sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente 
atualizada.  
 
1.3 Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da licitante: 
 

a) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de execução de serviço de características semelhantes ao descrito no objeto; 

b) Certidão de RCA expedida pela CRA/RJ;  

c) Certidão de Acervo Técnico, com averbação do Atestado fornecido, junto ao CRA/RJ; 

d) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CRA/RJ; 

e) O Atestado de Capacidade Técnica deverá conter o nº do ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) junto ao CRA/RJ. 
 
 
1.4 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:  
 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da 
sede da licitante;  
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
c) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:  
 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada 
na Junta Comercial;  
 
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive 
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  
 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:  
 
- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  
 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  
 
 
d) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  
 
e) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  
 
 



1.4.1) Quando se tratar de sociedades cooperativas, em conformidade com o disposto no § 3º, do art. 
19, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, será exigida ainda, na fase de habilitação, a 
apresentação do que segue:  
 
 
I - a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição;  
II - a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos 
cooperados relacionados;  
III - a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do 
serviço;  
IV - o registro previsto na Lei 5.764, art. 107;  
V - a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão 
o contrato; e  
VI - os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:  
  
ata de fundação;  
 
estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou;  
 
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que os aprovou;  
 
editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias;  
 
três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias gerais ou nas 
reuniões seccionais;  
 
ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;  
 
 
1.4.2) Em observância às disposições constantes do art. 4º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
02/2008, as sociedades cooperativas deverão apresentar, na fase de habilitação, sob pena de 
desclassificação, um “Modelo de Gestão Operacional”, o qual evidencie:  
 
 
I - que os serviços serão executados com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação 
de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados; e  
II - que gestão operacional dos serviços será exercida de forma compartilhada ou em rodízio, onde as 
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de preposto, conforme determina 
o art. 68 da Lei nº 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada, em que todos 
venham a assumir tal atribuição.  
 
Não será admitida a contratação de cooperativas cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não 
estejam de acordo com o objeto deste Edital.  
 

 
1.5 Relativamente à PROPOSTA COMERCIAL da licitante:  

  

a) Planilha de Formação de Preços - Anexo B do Edital, já readequada ao valor do último lance, 
devendo conter os seguintes dados:  

 a.1) Dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 



 a.2) Conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

 a.3) Preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas aplicáveis; 

  a.4) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

2 - A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Dec. nº 3.555, de 08/08/2000, conforme dispõe 
o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

3 - A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará a 
desclassificação do proponente. 

4 - Às microempresas e empresas de pequeno porte, “havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa” (art.4º, § 1º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

5 - Quando requerida pela licitante a prorrogação prevista no subitem anterior a mesma só será 
concedida caso não exista urgência na contratação ou prazo exíguo para o empenho, devidamente 
justificado. 

6 - A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

 

11 – DOS RECURSOS 
 
 

11.1 – A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 
recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto 
à licitante declarada vencedora.  

 
11.2 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item 

ao qual o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente 
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.  

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

aproveitamento.  
 
11.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
 
11.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Divisão de Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº730 – 8º andar Rio de Janeiro, 
em dias úteis, no horário de 10:00 às 13:00 horas e 14:00 às 17:00 horas.  

 

11.6 – Existindo intenção de interpor recurso o licitante deverá manifestá-la, durante a 
sessão pública, de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, explicitando 
sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

 



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

 

11.8 – Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) dias úteis, 
contados a partir do término do prazo do recorrente.  

 

11.9 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 

   

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 

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

 
a)  advertência; 

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

 
 

a. 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. 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; 

c. 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; 

d. de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública, pelo 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 inc. I, “f” do 
art. 109, e §2º da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 



 
12.2 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados a licitante o 

contraditório e a ampla defesa.  

 
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

 

13.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação 
pertinente.  

 

13.3 – A participação na licitação importa total, irrestri ta e irretratável aceitação 
pelos proponentes das condições do Edital, cujo desconhecimento não poderá ser alegado 
posteriormente. 

 

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

 

13.5 – 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 subseqüente aos ora fixados. 

 

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

 

13.7 – O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento da Licitante que efetivamente 
vai prestar os serviços objeto da presente licitação. 

 

13.8 – O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo órgão 
requisitante do serviço e que disciplina de forma detalhada os serviços que deverão ser prestados, 
fazendo parte integrante deste Edital. 

 
13.9 – As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 

13.10 – Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por 
parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, 
conforme disposto no item 3 deste edital, o qual prevê fixação de multa em casos de desistência.  

 



13.11 – Este Edital será fornecido a qualquer interessado na Sede da SUSEP sito a 
Avenida Presidente Vargas nº730 – 8º andar, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e 
www.susep.gov.br. 
 

13.12 – As licitantes após a publicação oficial deste Edital ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 13.11, das eventuais 
republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer 
outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da 
proposta e da abertura da sessão pública. 

 

13.13 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 
2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993. 

 
13.14 – A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação dos serviços, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.  

 

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2010. 
 
 
 
 

GUSTAV ADOLF ENGMANN 
Pregoeiro 
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ANEXO A 
TERMO DE REFERÊNCIA COSER Nº 13/2010 
 
 
 
 
1. OBJETO            

 
1.1 Prestação de  serviços de Protocolo, recepção,  triagem e expedição da documentação recebida e 
expedida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP no Rio de Janeiro. 

 
1.2 Os serviços serão executados em postos de serviços nas dependências da SUSEP, no Rio de 
Janeiro (RJ), localizada na Av. Presidente Vargas, 730, Centro. 

 

2. HORÁRIO            
   
 
2.1       Os serviços serão executados no horário de 09:00 às 18:00, conforme os seguintes postos: 
 

a) Posto tipo PS1 (recepção e registro de documentos); 
 

b) Posto tipo PS2 (recebimento e expedição de malotes de documentos para a ECT); 
 

c) Posto tipo PS3 (supervisão). 
 
2.2        Os empregados designados para ocupação dos postos de serviço deverão ter os seus intervalos 
para refeição escalonados, de forma que o atendimento não sofra solução de continuidade.  
 
2.3       Os horários poderão sofrer alterações no decorrer do contrato, de acordo com o interesse dos 
serviços e mediante comunicação prévia à contratada. 
 
2.4 A SUSEP poderá solicitar a prestação dos serviços deste objeto em horário diferente do 
mencionado no item anterior. 
 
2.5 A SUSEP comunicará com antecedência de 1 (um) dia útil, a necessidade de prestação dos 
serviços em horário diferente daquele indicado no item 2.1. 

 

 



3.  POSTOS, ATIVIDADES E TAREFAS        
 

 

3.1  A Contratada deverá indicar preposto responsável pela orientação, coordenação e 
acompanhamento dos serviços contratados, bem como pela resolução de quaisquer questões relativas ao 
contrato, o qual deverá comparecer às dependências da SUSEP sempre que solicitado e, pelo menos, três 
vezes por semana, a fim de se inteirar das dificuldades encontradas no cumprimento do contrato, 
objetivando a perfeita execução dos serviços.  

 

3.2        As seguintes atividades serão desenvolvidas nos postos de trabalho previstos nestas 
Especificações Básicas: 

 
3.2.1 Posto tipo PS1 – Recepção e registro de documentos 
 
 

a) recepção de documentos e encomendas; 
b) - atendimento ao público interno e externo; 
c) - fornecimento de informações acerca de andamento de processos e documentos, 
d) diretamente nos balcões de atendimento ou por telefone; 
e) - recepção, triagem, cadastramento e fluxo (elaboração de guias de encaminhamento) de 
f) documentos e processos; 
g) - execução de outras atividades correlatas 
h) O auxiliar de protocolo realizará: 
i) - registro, em sistema próprio, de dados que possibilitem o controle de remessa ou de 
j) distribuição de documentos e expedientes; 
k) - acondicionamento e organização de documentos e expedientes para distribuição interna e 
l) externa; 
m) - recebimento, triagem e preparo de correspondências, documentos e encomendas para 
n) remessa por malote, via postal ou distribuição interna ou externa; 
o) - preparo, pesagem e expedição dos malotes, com a realização de controles, inclusive para 
p) fins de atestação de faturas; 
q) - recebimento, pesagem e abertura dos malotes, com realização de controles, inclusive para 
r) fins de atestação de faturas; 
s) - distribuição interna e externa de documentos, correspondências e encomendas, com a 
t) realização de controles; 
u) - postagem de correspondências e encomendas, com a realização de controles, inclusive 
v) para fins de atestação de faturas; 
w) - acompanhamento da circulação e o do estado de conservação dos malotes; 
x) - execução de outras atividades correlatas. 
y)  
 
z) identificação dos documentos com base em relação e características a serem fornecidas pelo 

Contratante; 
 

aa) separação de documentos segundo critérios fornecidos pelo Contratante; 
 

bb) protocolização com utilização de carimbo numerador manual e/ou elétrico; 
 

cc) preparação e ordenação básica dos documentos e encomendas recebidos; 
 

dd) devolução de documentos aos interessados. 



 
 
3.2.2 Posto tipo PS2 - Recebimento e expedição de malotes de documentos para a ECT 
 
  

a) preparação e ordenação básica dos documentos e encomendas recebidos ou a devolver; 
 

b) recebimento, por malote ou outros meios, inclusive caixa postal, triagem e distribuição de 
documentos e encomendas em escaninhos e unidades da SUSEP; 

 
c) recebimento, separação e distribuição em escaninhos de exemplares de periódicos de interesse 

desta Autarquia; 
 

d) obtenção de recibos de destinatários; 
 

e) identificação, separação e devolução de documentos e encomendas encaminhados 
indevidamente à SUSEP; 

 
f) recebimento, preparação e expedição de encomenda de malotes (SERCA), nos horários 

estabelecidos no contrato com a ECT; 
 

g) pesagem e aplicação das tarifas da ECT de expedição no território nacional ou para o 
Exterior, conforme o caso, e a cada remessa separadamente; 

 
h) separação, pesagem e acondicionamento de documentos e de encomendas para remessa via 

malote; 
 

i) operação de máquina franqueadora, nos casos de documentos ou encomendas a serem 
expedidas via ECT; 

 
j) operação de máquinas seladoras. 

 
 
3.2.3 Posto tipo PS3 – Supervisão 
 
 

a) controlar faltas e atrasos dos seus empregados, registrando-os em folhas de ponto próprias para 
essa finalidade; 

 
b) responsabilizar-se pela troca de turnos, transferindo o serviço e eventuais demandas pendentes 

de solução para o turno seguinte; 
 

c) conhecer todas as atividades dos atendentes descritas no item 3.2; 
 

d) coordenar as tarefas da equipe, solicitando informações ao fiscal do contrato, se necessário; 
 

e) treinar os empregados substitutos, inclusive aquele destinado a supervisor em caso de este ser 
substituído. 

 
 
3.3 Os empregados da contratada alocados para os postos de serviço deverão possuir, no mínimo, 
o ensino médio completo (2º grau) e  conhecimentos básicos de informática.   
 



 
3.4 Os serviços serão executados por postos, conforme a seguir discriminado e quantificado: 
 
 
Tipo Discriminação Quantidade 

Posto 1 
- PS1  

Posto de recepção e registro de 
documentos 
 

02 

Posto 2 
– PS2 

Posto de recebimento e expedição de 
malotes de documentos para a ECT 
 

02 

Posto – 
PS3 

Posto de supervisão 
 

01 

Total de postos de serviços 05 
 

3.5     Na ocorrência de férias, licença-saúde, luto, faltas ou qualquer outro tipo de ausência dos 
empregados alocados à execução dos serviços, deverá ser apresentada, pela contratada, no início da 
substituição, além dos documentos pessoais, a comprovação de que o funcionário substituto possui 
registro em carteira profissional e os mesmos requisitos exigidos para o respectivo posto de 
serviço, sem o que será o posto considerado descoberto, sujeitando-se a contratada aos descontos 
previstos em contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 

3.6       Os empregados da contratada alocados nos postos de serviço deverão ser maiores de 18 
(dezoito) anos. 

 

3.7       A Contratada, durante a realização dos serviços, deverá manter seus empregados 
uniformizados e portando crachás, visando sua imediata identificação, bem como em perfeitas 
condições de apresentação e asseio.  

 

3.8       A Contratada deixará imediatamente de utilizar, nos serviços da SUSEP, todo e qualquer 
empregado cujo desempenho seja avaliado como insuficiente, ou cuja conduta venha a ser julgada 
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas ou em 
desacordo com as normas disciplinares, mediante comunicação escrita da fiscalização da SUSEP.  

 
4.  UNIFORMES         
  
 
4.1 A Contratada deverá fornecer, aos seus empregados, uniforme apropriado à execução dos 
serviços (observadas as condições dos locais de trabalho), preservados os modelos, padrões de cor e 
tecido aprovados pela SUSEP previamente à assinatura do contrato, deverão ser fornecidas 02 mudas 
de uniforme por ano, incluindo sapatos. 
 
4.1.1 No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos da assinatura do contrato, a Contratada deverá 
fornecer o total de peças previsto no item 4.1 aos seus funcionários e comprovar essa entrega ao 
Contratante. 
 



4.3   Qualquer peça de uniforme deverá ser substituída, a critério do Contratante, sempre que estiver 
desgastada ou inadequada ao uso. 

 
 
5.  FISCALIZAÇÃO          
 
 
 
5.1    A Contratada se sujeitará à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SUSEP quanto à 
execução dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.  
 
5.2    As irregularidades detectadas pela fiscalização da SUSEP serão imediatamente comunicadas à 
Contratada, para correção ou adequação.  
 
5.3    Conforme a gravidade ou freqüência das irregularidades, bem como a atuação da Contratada 
em sua correção ou adequação, as mesmas poderão ser registradas no livro “Registro de 
Acompanhamento de Contrato” ou informadas por correspondência, a qual deverá ser entregue à 
contratada contra recibo.  
 
5.4     Serão registrados no livro "Registro de Acompanhamento de Contrato," ou informados por 
correspondência, a qual deverá ser entregue à contratada contra recibo, fatos que envolvam danos 
pessoais e materiais a servidores da SUSEP ou a terceiros, bem como outros fatos considerados 
relevantes pelos usuários. 
 
5.5    A SUSEP designará servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato. 
 
 
 
 
 6.  GENERALIDADES          
 
 
6.1    A empresa deverá tomar todas as providências para o cumprimento das normas reguladoras 
sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive quanto ao uso de equipamentos de proteção 
individual, se necessário.  
 
6.2   Quaisquer danos ou prejuízos causados a SUSEP ou a terceiros, decorrentes da execução dos 
serviços, serão de inteira responsabilidade da Contratada.  
 
6.3    A administração e o gerenciamento do Contrato ficam a cargo da CGADM/COSER, localizado 
na Av. Presidente Vargas, 730 – 8º andar. 
 
6.4 Sempre que solicitada, fornecer comprovantes do cumprimento de suas obrigações com a 
legislação em vigor, cópias de exames médicos admissionais, valor de vales relativos aos empregados 
colocados à disposição da contratante, sem que este ou outro caracterize vínculo empregatício com a 
contratante; 

6.5 Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano a contratante ou a terceiros, em decorrência 
de ação ou omissão de seus empregados; 

 

6.6 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execução dos 
serviços, tais como remunerações, encargos sociais, insumos, tributos e demais gastos, sendo neles 



incluídos contratação e demissão de funcionários, transportes, alimentação, uniformes e seus 
complementos, além de treinamento e/ou reciclagem, entre outras, sendo que a inadimplência do 
contrato com referência a estes encargos não transfere a contratante a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Projeto; 

 
6.7 Atender a Instrução Normativa MPOG nº 02/08, preenchendo as planilhas de formação de preços; 

6.8  Comunicar a contratante, imediatamente, qualquer alteração em seu estatuto social, razão social, 
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes, a fim de serem tomadas as 
providencias cabíveis; 

 

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

 
7.  DA PROPOSTA          
 

7.1 A proponente deverá: 

a) Preencher a Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, no Anexo B deste Termo de 
Referência; 

b) Declarar total concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência. 

7.2 Deverá constar: 

a) Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); 

b) Conta bancária (nome e nº do banco, da agência e da conta corrente); 

c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. 
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ANEXO B 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO                                                    

 
 

TABELA I - PLANILHA RESUMO DO PREÇO GLOBAL 

Itens  Preço Mensal por 
Posto (R$) 

Quantidade 
de Postos 

                                                   
Preço Total dos Postos (R$) 

PREÇO MENSAL FIXO 
POR POSTO – TIPO PS1  

 

    Valor da 
Tabela II  

2 postos  

PREÇO MENSAL FIXO 
POR POSTO – TIPO PS2  

 

    Valor da 
Tabela II 

2 postos  

PREÇO MENSAL FIXO 
POR POSTO – TIPO PS4 

    Valor da 
Tabela III 

1 posto  

PREÇO GLOBAL 
MENSAL  

   

PREÇO GLOBAL 
ANUAL 
(PREÇO MENSAL X 12) 

   

 
 
TABELA II – PLANILHA  ESTIMATIVA DE PREÇO MENSAL PO R POSTO DE 
ATENDENTE (PS 1, 2 ou 3) 
 
 
 
                                                 ITENS 

 
 
        
FONTE 

 
 
       TOTAL 
(R$) 

 
 
 
A - PESSOAL 

I – Salários  
 
Quadro 1 

 

II – Encargos Sociais  (......%) 
 
% do 
Quadro 2 

 

III – Insumos Relativos à Mão-de-obra  
 
Quadro 3 

 

 Subtotal 1 (I + II + III)  



 

 
 
B 

IV – Despesas Administrativas/ Operacionais   
Quadro 4 

 

V – Lucro  (........%  sobre Subtotal 1 + item 
IV)  

                          
% do 
Quadro 5 

 

Subtotal 2 (Subtotal 1 + IV + V)  

VI – Tributos  e Contribuições (.......% 
sobre C -    preço mensal do posto 
tipo PS1, PS2 e PS3) 

 

 
 
% do 
Quadro 6 

 

 
C - PREÇO MENSAL POR POSTO TIPO  PS1, PS2 ou PS3  

 

 
TABELA III – PLANILHA  ESTIMATIVA DE PREÇO MENSAL P OR POSTO DE 
SUPERVISOR   (PS4) 
 
 
 
                                                    ITENS 

 
 
       FONTE 

 
 
     TOTAL 
(R$) 

 
 
 
A - PESSOAL 

I – Salários  
                    
Quadro 1                                            

 

II – Encargos Sociais   (...... % ) 
                         
% do 
Quadro 2 

 

III – Insumos Relativos à Mão-de-obra  
 
Quadro 3  

 

 Subtotal 1 (I + II + III)  

 

 
 
B 
 

IV – Despesas Administrativas/ Operacionais 
 
Quadro 4 

 

V – Lucro (.......% sobre Subtotal 1 + item IV) 
                             
% do 
Quadro 5 

 

Subtotal 2 (Subtotal 1+ IV + V)  

VI – Tributos  e Contribuições  (.......% 
sobre “C” – preço mensal do 
posto tipo PS4) 

 

 
% do 
Quadro 6 

 

 
C - PREÇO MENSAL POR POSTO TIPO  PS4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO 1 – SALÁRIOS POR POSTO 
 

   Tipo de Posto Salário Mensal por 
funcionário (R$) 
 
 
                       (A)     

Quantidade de 
funcionários 
por posto      
           
            (B)   

           Total Mensal por Posto 
(R$)   

 
                         
                
                           (A) x (B)                                                                                                  

PS1, PS2 ou 
PS3 

   

PS4    
 
 
 
 
QUADRO 2 – ENCARGOS SOCIAIS 
 

  Encargos Sociais      % 
   01.INSS       
   02. SESI/SESC       
   03.SENAI/SENAC      

   04.INCRA       
A  05.Salário Educação       

   06.FGTS      
   07.Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS     
   08.Sebrae       

  
 SUBTOTAL DO GRUPO 
"A"       

   09.Férias      
   10.Auxílio Doença       
   11.Licença Paternidade/Maternidade     

B  12.Faltas Legais       
   13.Acidentes de Trabalho      
   14.Aviso Prévio       
   15.13º Salário       

  
 SUBTOTAL DO GRUPO 
"B"       

  
 16.Aviso Prévio 
Indenizado      

C  17.indenização Adicional       
   18.Indenização (Rescisões Sem Justa Causa)     

  
 SUBTOTAL DO GRUPO 
"C"       

  
 19.Incidência dos Encargos do Grupo A sobre os itens do 
Grupo B   

D SUBTOTAL DO GRUPO "D"   
          
                      PERCENTUAL TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
(%)   

 
 
 



QUADRO 3 – INSUMOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA – POR POSTO 
 

            I t e n s            Fonte 
       
Quantidade 

Valor unitário 
(R$) 

 Total Mensal 
por Posto (R$) 

 
Vale-alimentação 

Valor não 
inferior ao da 
Convenção 
Coletiva 
(indicar) 

                                  

 
Vale-transporte 
(deduzidos os 6% 
de lei) 

Valor não 
inferior ao 
dispositivo  
legal 

                            

 
Uniforme 

                                     

 
Treinamento e 
seleção 

                                     

 
Seguro de vida 

                                    

 
Reserva Técnica 

                                      

 
T o t a l 

   
 

 
 
 
 
QUADRO 4 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS POR POSTO 
                         (discriminação a critério da empresa) 
 

Tipo de Posto / Itens de despesa  
 Total Mensal por 
Posto (R$) 

POSTO TIPO PS1, PS2 ou PS3  
Item1  
Item 2  
Item 3  
.........  
Total Mensal por Posto Tipo PS1, PS2 ou PS3                                                  
R$  

POSTO TIPO PS4  
Item1  
Item 2  
Item 3  
..........  
Total Mensal por Posto PS4                                                                           R$  
 
 
 



QUADRO 5 –  LUCRO 
 

    Lucro %  
              PERCENTUAL A CRITÉRIO DA EMPRESA  
 
 
 
QUADRO 6 –  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
 

    Impostos e Contribuições                                                                %  

ISS  

COFINS  

PIS  

Outros impostos/contribuições indiretos, incidentes sobre o faturamento 
(especificar)  

  
                PERCENTUAL TOTAL DE  IMPOSTOS (%)   
 
 
 
INFORMAR AO FINAL DA PLANILHA : 
 
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo ou Piso Normativo Profissional (informar Sindicato(s) ), de 
__/__/_____,    data-base __/__/____, com o(s) seguinte(s) piso(s) salarial(ias) da(s) categoria(s) dos 
empregados do licitante envolvido(s) na execução do objeto da licitação: (.........informar o(s) 
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ANEXO C  
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 [identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído 
de [identificação completa da licitante] (doravante denominada [Licitante/Consórcio]), para fins do 
disposto no Anexo C do Edital 29/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 
 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pela Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra participante 
potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante de [Órgão Licitante] antes da abertura oficial das 
propostas; e 
 
e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
 

___________ em __ de ________________ de 2010. 
 

   __________________________________________________________________ 
(Representante Legal do Licitante/Consórcio no âmbito da Licitação, com identificação completa) 
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ANEXO D  
MINUTA DE CONTRATO  

Contrato para prestação de serviços contínuos 
de protocolo, recepção, triagem e expedição de 
documentação que fazem entre si a 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
e a <nome da empresa>. 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida 
Presidente Vargas, n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo (a) <cargo do 
ordenador de despesas>, Sr. <nome do ordenador de despesas>, <nacionalidade>, <estado 
civil>, portador do documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão 
expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, consoante delegação de competência 
conferida pela Portaria SUSEP n° XXXX , de XX de XXXXX  de 20XX , doravante denominada 
CONTRATANTE  e a <nome da empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob o nº <n° do CNPJ>, 
situada na <endereço>, neste ato representada pelo <nome do representante>, <nacionalidade>, 
<estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão 
expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, doravante denominada 
CONTRATADA , ajustam entre si e celebram o presente Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico 
nº X/20XX , em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 5.450, de 31 
de maio de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e do que consta do 
Processo SUSEP nº 15414.XXXXXX /20XX -XX , mediante as condições inseridas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços contínuos de protocolo, recepção, triagem e expedição de documentação recebida e 
expedida pela SUSEP na sede da autarquia localizada na Avenida Presidente Vargas, 730 – Centro – 
Rio de Janeiro – RJ, conforme quadro abaixo: 

 

Postos 
Quantitativos Escolaridade Carga Horária 

Semanal 

PS1 (Posto de recepção e 
registro de documentos) 

02 Ensino médio completo e 
conhecimentos básicos em 

informática 

40 horas 



PS2 (Posto de recebimento 
e expedição de malotes de 
documentos para a ECT) 

02 Ensino médio completo e 
conhecimentos básicos em 

informática 

40 horas 

PS3 (Posto de supervisão) 01 Ensino médio completo e 
conhecimentos básicos em 

informática 

40 horas 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

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

Parágrafo Primeiro. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato será precedida de 
pesquisa para que se verifique se as condições oferecidas pela CONTRATADA  continuam 
vantajosas para a CONTRATANTE . 

Parágrafo Segundo. A pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência do Contrato, 
a CONTRATANTE  expedirá comunicado à CONTRATADA  para que esta manifeste, dentro de 3 
(três) dias contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA  executará os serviços na forma e período estipulados no item 3 (três) 
constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° X/20XX . 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

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

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

c) 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; 

d) 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) fornecer uniforme e crachá com fotografia recente a seu empregado colocado à disposição da 
CONTRATANTE , com as respectivas despesas correndo por conta da CONTRATADA ; 

f) responsabilizar-se pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
fiscais, administrativos, vales-refeição, vales-transporte, inclusive em caso de paralisação dos 
transportes coletivos, sendo incluída a contratação e demissão de seu empregado, observando o piso 
salarial referente à categoria funcional; 



f.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. Serão entregues vales-transporte aos empregados, na quantidade necessária à 
locomoção de ida e volta entre suas residências e as dependências da CONTRATANTE , de 
acordo com o número de dias úteis do mês. O fornecimento do vale-transporte e do vale-
refeição deverá, obrigatoriamente, ser realizado em conjunto com o pagamento do salário dos 
empregados da CONTRATADA,  envolvidos na prestação dos serviços; 

g) cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

h) abrir e manter disponível para o empregado da CONTRATADA , colocado à disposição da 
CONTRATANTE , conta em agência bancária localizada no município onde será prestado o 
serviço, para recebimento de salário e demais proventos; 

i) responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares e 
operacionais determinadas pela CONTRATANTE ; 

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

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

l) apresentar, obrigatoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias após o início da vigência do Contrato, 
cópia autenticada de apólice de seguro contra riscos de acidentes de trabalho, acompanhada da ficha 
de inclusão e/ou certificado individual de seus empregados para cobrir eventuais ocorrências das 
quais sejam vítimas, durante o horário de serviço e, sempre que solicitado pela CONTRATANTE , 
fornecer cópia autenticada da apólice de seguro, bem como o comprovante de pagamento mensal do 
prêmio; 

m) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela CONTRATANTE , com 
observância às normas, legislação e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

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

o) cobrir qualquer ausência de seu empregado por outro de mesma função, devidamente habilitado, sob 
pena de desconto no pagamento mensal correspondente à unidade serviço/dia. 

o.1) a reincidência de falta de cobertura, com prejuízo aos serviços contratados, poderá gerar a 
aplicação das penalidades administrativas previstas em Contrato; 

p) treinar o empregado substituto nas instalações da CONTRATANTE , no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, antes de haver substituições não imediatas, tais como férias, rescisão, licença maternidade, a 
fim de não prejudicar o bom andamento do serviço; 

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

r) exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seu empregado, bem como permitir ao 
fiscal do Contrato o acesso a estas informações sempre que necessário; 

s) prestar os serviços contratados segundo os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na 
Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

 



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, permitindo livre 
acesso dos empregados da CONTRATADA  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 , se assim julgar conveniente, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações 
contratuais; 

c) fornecer, no que couber, local, materiais, equipamentos e utensílios em quantidade e qualidade 
suficientes para o perfeito desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA ; 

d) não utilizar os empregados da CONTRATADA  em outros serviços não abrangidos neste Contrato; 

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

f) encaminhar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento, pedido de prorrogação 
do prazo do adimplemento das obrigações contratadas, nos casos e condições especificados no §1º 
do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, 
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, a qual 
deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, ficando o pedido julgado a critério 
da CONTRATANTE ;  

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

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

Parágrafo primeiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 
Federal, em conta específica com correção monetária, em favor da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP. 

Parágrafo segundo. A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente 
aplicadas à CONTRATADA  ou reverter-se em favor da CONTRATANTE , nos casos de prejuízos 
causados por culpa da CONTRATADA . 

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

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

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



CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ XXX,XX  (valor 
por extenso).  

Parágrafo único. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis 
(equipamentos e infra-estrutura necessários à execução dos serviços) já pagos ou amortizados no 
primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO 

O valor contratual acima poderá ser repactuado, desde que sejam observados os prazos 
estipulados no Decreto nº 2271, de 7 de julho de 1997 e na Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 
de abril de 2008. 

Parágrafo primeiro. O prazo inicial para a contagem do interregno de um ano para a 
primeira repactuação se dará a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, ou seja, a data do 
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época 
da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de 
benefícios não previstos originariamente. 

Parágrafo segundo. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a 
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, conforme art. 39 da Instrução 
Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008. 

Parágrafo terceiro. Advindo prazo legal para repactuação do Contrato, caberá à 
CONTRATADA  apresentar a formalização do pedido de repactuação, acompanhado da demonstração 
analítica da variação dos componentes dos custos do Contrato, bem como cópia autenticada do acordo, 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, de acordo com a planilha inicialmente apresentada, 
devidamente justificada, efetuando os cálculos e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo quarto. A CONTRATADA  poderá exercer, perante a CONTRATANTE , seu 
direito à repactuação dos preços do Contrato até a data da prorrogação contratual subseqüente. Caso a 
CONTRATADA  não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o Contrato sem pleiteá-la, 
ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 

Parágrafo quinto. Fica vedada a indexação por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 
variação de custos. 

Parágrafo sexto. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

Parágrafo sétimo. Autorizada a repactuação pela CONTRATANTE , o pagamento da 
diferença entre o valor repactuado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já prestados, será 
efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 

Parágrafo oitavo. A alteração dos insumos da planilha de preços decorrente de acordo, 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho somente poderá ser objeto de pedido de repactuação 
contratual, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, como capaz de ensejar a revisão contratual, para 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, antes do vencimento do prazo 
constante no caput desta Cláusula. 

Parágrafo nono. A CONTRATADA  terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
homologação do Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva para solicitar a repactuação do Contrato, sob 
pena de preclusão dos seus efeitos retroativos, tornando-se única e exclusiva responsável pelos prejuízos 
decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado. 



Parágrafo dez. Na hipótese em que as negociações para a celebração do acordo ou 
convenção de trabalho, ou solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se prolonguem por 
algum tempo após a data-base da categoria profissional abrangida por este Contrato e, nesse intervalo, a 
CONTRATANTE  convoque a CONTRATADA  para uma prorrogação contratual, será obrigação da 
CONTRATADA  informar quanto à situação e solicitar inclusão de cláusula no Termo Aditivo de 
Prorrogação, com objetivo de resguardar seu direito à repactuação, sob pena de, perante omissão da 
CONTRATADA  quanto à necessidade da repactuação, ter extinto seu direito por preclusão lógica. 

Parágrafo onze. A CONTRATANTE  poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegada pela CONTRATADA . 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE  em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e 
crédito em conta corrente, em até 3 (três) dias úteis, após a data do atesto na nota fiscal/fatura pelo 
fiscal do Contrato, se a mesma, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 
necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE  até o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este prazo pela 
CONTRATADA , o pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da data do atesto na 
nota fiscal/fatura pelo fiscal do Contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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



Parágrafo nono. O pagamento dos salários e dos benefícios previstos em lei aos empregados 
não poderá estar vinculado ao recebimento pelos serviços prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 (doze) meses, correndo 
R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária consignada à CONTRATANTE , no 
exercício financeiro de 20XX , pelo programa de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria 
econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 20XXNE90XXXX  e R$ xxx,xx (valor por extenso) 
a ser empenhado no exercício seguinte. 

 
Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os exercícios 

subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE  exercerá através de servidor da COSER – Coordenação de Serviços – 
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. 

Parágrafo terceiro. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA  deve entregar, até o dia 30 (trinta) do mês 
seguinte ao da prestação dos serviços, ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, as cópias 
autenticadas em cartório – ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor 
que as receber – dos seguintes documentos: 

a) Comprovante de pagamento de salários referentes ao mês da prestação dos serviços, 
mediante apresentação de folha de pagamento específica, em que conste como tomador a 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, acompanhada de cópias dos recibos de 
depósitos bancários ou contracheques assinados pelos empregados; 

b) Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, 
etc.) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços; 

c) GFIP específica, em que conste como tomador a Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, relativa ao mês anterior ao da prestação dos serviços; 

d) Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS) e do FGTS (GRF), relativas ao mês 
anterior ao da prestação dos serviços; 



Parágrafo quarto. A documentação relativa ao primeiro mês da prestação dos serviços 
deverá estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório – ou cópias simples acompanhadas de 
originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes documentos: 

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 
posto de trabalho, RG e CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução 
dos serviços, quando for o caso; 

b) CTPS dos empregados admitidos e do responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, quando for o caso; 

c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA  que prestarão os 
serviços. 

Parágrafo quinto. A documentação relativa ao último mês da prestação dos serviços – 
extinção ou rescisão do Contrato – deverá estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório – ou 
cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes 
documentos: 

a) Os documentos descritos nas alíneas a, b, c e d do parágrafo XXX desta Cláusula, 
relativos ao último mês da prestação dos serviços; 

b) Notificação de aviso prévio aos empregados desligados; 

c) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na 
prestação dos serviços contratados, devidamente homologados, quando exigível, 
pelo sindicato da categoria; 

d) Comprovantes de pagamento das verbas rescisórias; 

e) Exames médicos demissionais dos empregados desligados; 

f) CTPS dos empregados demitidos; 

g) Guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS, 
quando exigíveis; 

h) Extrato dos depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado demitido. 

Parágrafo sexto. O descumprimento reiterado das disposições desta Cláusula e a 
manutenção da CONTRATADA  em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias implicará rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele 
previstas e demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

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

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

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



Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão 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 TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

f) advertência; 

g) multa, calculada sobre o valor mensal do Contrato: 

a. 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. 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; 

c. 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; 

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

h) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

i) 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 QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

e) A CONTRATADA  deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessários, na 
forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE  e os empregados indicados pela CONTRATADA  para execução dos serviços. 
Caso a CONTRATANTE , a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, administrativa ou 
judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas ou previdenciárias 
pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA  obriga-se a responder pronta e 
exclusivamente perante tais reivindicações. 

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

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

i) A CONTRATADA  deverá apresentar Declaração de cumprimentos dos critérios de qualidade 
ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, conforme Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro 
de 2010. 

j) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no Edital 
de Pregão Eletrônico nº X/20XX . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 20XX. 
 

________________________________________ 
Nome 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
_____________________________________ 

Nome 
Empresa contratada 

 


