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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  33//2010 

Processo SUSEP N.° 15414.003346//2010-55 
 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço por item, SUSEP, observados 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 POR ITEM 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  15 horas  do  dia  17/11/2010 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 - Visa o presente à aquisição de cadeiras e mesas para sede na Av. Presidente 
Vargas, 730 – 7º, 8º, 9º 10º, 13º e Subsolo. 

 
1.2 – Exigência  Preliminar  do  Licitatório  : 
              
O presente Certame será fechado para Micro Empresa e EPP`s tendo em vista o 
valor estimado da contratação, conforme prevê a Lei Complementar 123//2006, 

ex vi Inciso I, Artigo 48, reserva de exclusividade para os Itens 02 e 03. 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste Edital: 

               Anexo A –  Termo  de  Referência  –  COMAP  nº  13//2010 
               Anexo B –  Planilha  de  Formação  de  Preços  

               Anexo C --  Minuta  de  Contrato 

         Anexo D – Modelo  de  Declaração  de  Elaboração  Independente  

de  Proposta  

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
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  3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação 
Orçamentária consignada à SUSEP para o Exercício de 2010. 

  3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria 
SUSEP nº 3.577, de 09 de Março de 2010. 

  3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da 
Divisão de Licitações da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° A., Centro, RIO DE 
JANEIRO//RJ, pelo fax (21) 3233-4008, no horário de 10h às 18h, ou pelo e-mail 
dilic.rj@susep.gov.br. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1-   Valores   médios   da   tabela   de   pesquisa   de    preços   obtidos   --   Critérios   
de   Aceitabilidade   Por   item  :   
 

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

• Que se encontrarem 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 estejam constituídas 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. 
 

4.2  –    O   certame   será   exclusivo   para   Microempresas   e   Empresas   

de Pequeno   Porte,   somente   para   os   Itens   02   e   03,   tendo   em   vista   o   
valor  estimado   da   contratação,   conforme   o   Artigo   48,   Inciso   I,   da   Lei   
Complementar   nº  123,    de   14   de   dezembro   de   2006,   combinado   com   o   Artigo   6º  
do   Decreto   nº  6.204,    de   5   de    setembro   de   2007. 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

5.1 – 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. 

Item   1                                     Quantidade                      Critério de Aceitabilidade 
Cadeiras                                          300                             
Giratórias                                         
  

      
               R$       309.068,85 
 

Item  2                                            
Cadeiras                                            05 
Giratórias                                           
 

 
 
               R$        12.281,48 

Item  3  
Mesas retangulares                         20 
(1200 X 600 X 730mm)                   
 

 
 
              R$        16.651,53 



 
 

Página 3  

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

  5.3 – O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

  5.4 – 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. 

5.5 – 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. 

6 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
  6.1 - A proposta deverá ser apresentada em planilhas Anexo B do Edital 
contendo o valor global , 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.  

6.2 – 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. 

  6.3 – 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. 

  6.4 – 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. 

  6.5 – 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 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1 – 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. 

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

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

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

7.5 – 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. 

  7.6 – 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. 
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  7.7 – 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.  

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

  7.9 – 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.  

  7.10 – 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. 

  7.11 – 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.  

  7.12 – Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão o 
Pregoeiro encerrará a etapa divulgando posteriormente o resultado de julgamento e decisões 
em campo próprio do Sistema do Comprasnet, www.comprasnet.com.br – Avisos e 
Esclarecimentos. 

  7.13 – 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 24(vinte  e  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 72 ( setenta e duas ) horas, contadas a partir do encerramento 
da sessão pública.  

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

  8.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando 
como critério de aceitabilidade para o Item 1, o valor de R$ 309.068,85 (trezentos e nove 
mil, sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para à aquisição de 300 (trezentas) 
cadeiras giratórias, reguláveis, com rodízios, espaldar, assento e apóia-braços reguláveis. 

Para o Item 2, o valor de R$ 12.281,48 (doze mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta 
e oito centavos) para a compra de 5 cadeiras giratórias, reguláveis, com rodízios, espaldar e 
apóia-braços fixo. 

Para o Item 3, o valor de R$ 16.651,53 (dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e 
cinqüenta e três centavos) a fim de aquisição de 20 mesas retangulares, na cor argila, nas 
medidas aproximadas de (1200x600x7300)mm.    

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

  8.3 – 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. 

9 – 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. 
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Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, se houver, a licitante 
detentora da melhor proposta encaminhará á SUSEP a documentação referente à habilitação, 
no prazo máximo de 24 (vinte e 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 
72 (setenta e duas) horas, apresentará os documentos originais  a ser protocolado no 
Protocolo Geral da SUSEP, situado no subsolo do Prédio da Av.Presidente Vargas nº 730 – 
Centro – Prédio do Banco Central do Brasil, em envelope fechado com os seguintes dizeres em 
sua parte externa e frontal: 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 33//2010 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos na Fase de Habilitação: 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores.  

b)Documentação comprobatória de situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social – INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem 
como a Fazenda Estadual e a Municipal. Poderá a licitante deixar de apresentar tais itens que já 
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

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

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

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

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

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

d) 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. 

e) Demonstração de Patrimônio Líquido Mínimo para efeito de comprovação da boa 
situação financeira apresentada em seu Balanço Patrimonial e demonstração 
contábil do último exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo C do Edital  

para efeito de comprovação de cumprimento da Instrução Normativa nº 02 de 16 de Setembro 
de 2009 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG. 

9.1 - 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. 

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

9.3 – 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 
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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). 

9.4 – 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. 

9.5 – 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). 

10 – DOS RECURSOS 

  10.1 – 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. 

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

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

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

                    10.5 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na 
decadência do direto do uso do recurso e adjudicação do objeto, pelo  
Pregoeiro, ao vencedor. 

  10.6 - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 
tempestivamente no endereço acima, e dirigidas ao Ordenador de Despesa da SUSEP, o qual 
decidirá sobre os recursos, após apreciação do parecer do Pregoeiro. 

11 – 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, 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 de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor total da Carta Contrato até 
que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração, 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 qualquer das demais, devendo o valor 
da multa ser descontado conforme o disposto no § 1º, do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
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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 art. 109, I, “f” e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 
1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

  12.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e 
irretratável aceitação pelos proponentes das condições do Edital, cujo 

desconhecimento não poderá ser alegado. 

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

12.5 – 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, subseqüente 
aos ora fixados. 

  12.6 – 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. 

  12.7 – O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos 
da proposta de preços e da habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento da licitante que 
efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação. 

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

 

Rio de Janeiro,   29   de   Setembro   de   2010. 

 
Luciano Drummond Seabra   
 

Pregoeiro 
 

Matr.:777550 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
ANEXO  A 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

COMAP n.º 13//2010 
 
 
1 – DO OBJETO 
 

O objetivo compreende a aquisição de cadeiras e mesas para sede na Av. Presidente 
Vargas, 730 – 7º, 8º, 9º, 10º, 13º e Subsolo. 
 
2 – DOS INFORMAÇÕES GERAIS 
 

2.1 Estas especificações têm por objetivo definir materiais, dimensões, características, 
procedimentos e técnicas para a execução do mobiliário a ser fornecido para a SUSEP, 
segundo padrões definidos nestas especificações. 
 

2.2 Todo o material será entregue montado, envolto em plástico resistente ao 
transporte e armazenagem, dentro dos padrões e técnicas recomendadas 
 

2.3 Além do integral cumprimento às especificações, o material deverá primar tanto 
pelas características construtivas quanto pela robustez, durabilidade, conforto e qualidade 
de acabamento. 
 

2.4 Todas as despesas com a entrega correrão por conta da empresa contratada; 
 

2.5 Deverá ser agendado o dia e o horário da entrega do material com a COMAP pelo 
telefone 3233-4169 e 3233-4197. 
  
3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
  3.1 - 300 cadeiras giratórias, reguláveis, com rodízios, espaldar, assento e 
apóia-braços reguláveis. 
 

3.1.1 Essas cadeiras terão as seguintes medidas, mínimas e máximas: 
 

� largura: 420 a 440 mm; 
� profundidade: 410 a 430 mm; 
� altura entre a superfície do assento e o piso, quando rebaixado: 420 mm; 
� altura entre a superfície do assento e o piso, quando levantado: 520 mm; 
� altura entre a face superior do encosto e o piso, quando rebaixado: 760 mm; 
� altura entre a face superior do encosto e o piso, quando levantado: 960 mm. 

 
3.1.2 Base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com curso de pelo 

menos 10 mm.  Estrela com 5 patas que devem ser cobertas por capa de proteção e 
acabamento em polipropileno texturizado ou nylon PA6, na cor preto fosco; 
 

3.1.3 Toda a base estrutural deverá ser fabricada em aço ABNT 1010/1020 com 
espessura mínima de 1,9 mm , e soldado pelo sistema MIG, de modo a não permitir falhas 
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ou formação de bolhas, que prejudiquem o perfeito acabamento do conjunto, não serão 
aceitas bases com tudo de seção quadrada tipo metalon, soldadas externamente ao tubo 
central e recobertas ou não por plástico ou bases inteiramente injetadas; 
 

3.1.4 Toda a pintura dos componentes metálicos da base empregará tinta a pó, à base 
de resina epóxi, de forma a proporcionar cobertura total e uniforme, na cor preta fosco. 

 
3.1.5 Toda a estrutura central deverá ser fabricada em aço ABNT 1010/1020 espessura 

mínima de 1,9 mm e soldado pelo sistema MIG, de modo a não permitir falhas ou formação 
de bolhas, que prejudiquem o perfeito acabamento do conjunto; 
 

3.1.6 A pintura dos componentes metálicos da base estrutural empregará tinta a pó à 
base de resina epóxi, proporcionando cobertura total e uniforme, com preto fosco; 
 

3.1.7 A estrutura de impacto através de mola amortecedora para funcionamento na 
regulagem mais baixa da cadeira, para evitar impactos do sentar brusco na base da coluna. 
 

3.1.8 Rodízios de Roldanas duplas em nylon natural injetado, com movimentos 
independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço 
ABNT, eixo vertical em aço ABNT, zincado natural, fixado à base através de anel de pressão 
em aço. 
 

3.1.9 Estrutura interna do assento confeccionada em compensado com espessura 
mínima de 12 mm com formato anatomicamente e com características anticomburentes; 
 

3.1.9.1 Antes de receberem pintura, as peças deverão passar por um processo de 
fosfatização através de banhos desengraxantes, água quente, decapagem, água fria e 
neutralizador, de maneira a eliminar todas as impurezas das peças. 

 
3.1.10 Almofada fixa do assento independente do encosto, com espessura mínima de 

40 mm, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada, em espuma de 
poliuretano injetada com densidade controlada de, no mínimo, 50kgf/m³; 

 
3.1.11 Almofada do assento com revestimento em courvim com espessura, mímina, de 

0,8 mm em jacar ou algodão, com forro jérsei misto, na cor preta. 
 
3.1.12 Estrutura interna do encosto confeccionada em compensado com espessura 

mínima de 10 mm, moldada anatomicamente, em espuma de poliuretano injetada com 
densidade controlada de, no mínimo, 50kgf/m³; 

 
3.1.13  O encosto deverá ser revestido em courvim com espessura, mínima, de 0,8 mm 

em jacar ou algodão, com forro jérsei misto, na cor preta; 
 
3.1.14 Sistema de inclinação do encosto através de alavanca com movimento de livre 

flutuação permitindo o travamento em 03 posições; 
 
3.1.15 O encosto deverá possuir mobilidade, através de manipulo ou botão de 

acionamento de altura em diversas posições com suporte do encosto em aço tubular ABNT 
1010/1020 com espessura mínima de 1,9 mm, com alma interna de aço maciço em forma 
de “T”, com dois coxins (internos ou externos) flexíveis de borracha, reforçados por 
dobradiças de aço; 

 
3.1.16 Será aceito também que o encosto tenha regulagem de altura por meio do 

sistema de catraca (dispensando-se manípulo ou botão de acionamento de altura com 
suporte e coxins). 

 
3.1.17 Capa de proteção e acabamento do contra-encosto em polipropileno texturizado, 

na cor preta fosca com bordas arrendondadas, de fácil limpeza, alta resistência mecânica 
contra impactos e resistente a produtos químicos. 
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3.1.18 Apóia-braços em polipropileno ou poliuretano espumado em forma de “T”, 

regulável em diversas posições.  Estrutura com alma de aço também em formato “T”; 
 
3.1.19 Regulagem de altura dos braços por meio de botão e curso de pelo menos 40 

mm; 
 
3.1.20 Toda a pintura dos componentes metálicos dos braços empregará tinta a pó, à 

base de resina epóxi, de forma a proporcionar cobertura total e uniforme, na cor preta 
fosca. 
 

3.2 – 5 (cinco) cadeiras giratórias, reguláveis, com rodízios, espaldar e apóia-
braços fixo. 
 

3.2.1 Essas cadeiras terão as seguintes medidas, mínimas e máximas: 
 

� largura: 610 a 650mm; 
� profundidade: mínima de 440 mm; 
� altura entre a superfície do assento e o piso, quando rebaixado: 420 a 500 mm; 
� altura entre a superfície do assento e o piso, quando levantado: 420 a 520 mm; 
� altura entre a face superior do encosto e o piso, quando rebaixado: 1020 mm; 
� altura entre a face superior do encosto e o piso, quando levantado: 1180 mm. 

 
3.2.2 As estruturas do assento e do encosto deverão ser moldadas em resina de 

poliéster, reforçada com fibra de vidro. Alternativamente serão aceitas estruturas moldadas 
em polipropileno, desde que reforçadas com fibra de vidro, ou ainda moldadas em material 
metálico, não sendo aceitos assentos ou encostos estruturados em madeira. 
 

3.2.3 Ambos serão estofados com espuma de poliuretano injetada, moldada 
anatomicamente, com densidade controlada de 58 e 54 kg/m³ para o assento e encosto 
respectivamente, devendo a espessura no centro da almofada ser de 50mm. As bordas 
serão protegidas com perfil de PVC rígido, tipo macho-fêmea, fixado a quente. 
 

3.2.4 Essas peças serão separadas e sua interligação se dará através de haste de união 
em aço ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2mm, e com reforços internos com 
alma igualmente em aço. 
 

3.2.5 O mecanismo para movimento de inclinação entre o assento e o encosto deverá 
ser sincronizado, sendo que a cada dois graus de inclinação do encosto, o assento se 
inclinará em um grau, devendo dispor ainda da propriedade de livre flutuação, de tensão 
regulável, podendo ser travado em, no mínimo, quatro posições, visando a apoio constante 
e uniforme na região lombar. O sistema de inclinação será protegido por concha de 
polipropileno de alta resistência. 
 

3.2.6  O encosto deverá permitir regulagem de altura em, no mínimo, cinco posições. 
Os apóia-braços, fixos, serão do tipo vazado, moldados em poliuretano, com alma interna 
de aço. 
 

3.2.7  O assento terá altura com regulagem contínua, por sistema pneumático a gás e 
será dotado de base giratória. A base da cadeira será constituída de tubo central, com 
bucha em poliacetal, rolamento com esferas de aço, envolvidas em corpo de polietileno 
natural, mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6mm, 
dimensionada para absorção de impactos. 
 

3.2.8 O conjunto do eixo e respectivos componentes, que constitui a base, será dotado 
de blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. A terminação da base se fará 
sobre conjunto com cinco hastes, em chapa de aço ABNT 1010/1020 com espessura mínima 
de 1,9 mm, estampadas e dobradas, fixadas com emprego de solda MIG ao tubo central, 
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através de sistema que não permita falhas ou formação de bolhas e redunde em perfeito 
acabamento. 
 

3.2.9 As hastes receberão perfis de proteção, em sua face superior, produzido em 
polipropileno ou nylon PA6. Cada haste será dotada de rodízio com corpo em náilon natural 
injetado, roldanas duplas do mesmo material, com movimentos independentes, fixadas no 
eixo horizontal de aço disposto no corpo do rodízio, cujo eixo vertical, também produzido 
em aço, será fixado à haste através de anel de pressão. 
 

3.2.10 Toda a pintura dos componentes metálicos empregará tinta a pó, à base de 
resina epóxi, aplicada em cabine eletrostática, de forma a proporcionar cobertura total e 
uniforme. Posteriormente a aplicação do pó, na cor preto fosco, as peças serão transferidas 
para estufa, a 240 °C, para que ocorra perfeita polimerização. 
 

3.2.10.1 Antes de receberem pintura, as peças deverão passar por um processo de 
fosfatização através de banhos desengraxantes, água quente, decapagem, água fria e 
neutralizador, de maneira a eliminar todas as impurezas das peças. 
 

3.2.11 Essas cadeiras serão revestidas com couro natural preto, resistência mínima 
ao rasgamento de 85N (ASTM D5735/95), resistência ao esgarçamento com deslocamento 
máximo de 7,5 mm (NBR 9925/87), solidez à luz de padrão 7 na escala azul (Norma NBR 
12997), flamabilidade K2 (DIN 4102), pilling de padrão 5 (PNB 17:003-01-014), referência: 
Tecelagem Lady, cor verde escura, código 666/695. 
 

 
3.3 – 20 (vinte) Mesas retangulares, medidas aproximadas 1200 x 600 x 

730mm (largura x profundidade x altura), na cor argila. 
 

3.3.1 – Tampo - Superfície reta complementar, sustentada por 02 (dois) pontos tipo 
pé painel inteiriço produzido em aglomerado do mesmo padrão do tampo. 
Tampo produzido  em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade de formato 
orgânico, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 
com altura de 735 mm do piso a face superior do tampo. Painel frontal e lateral em 
aglomerado  melamínico com 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Borda 
bilateral arredondada (atendimento e campo do usuário) em PVC aplicado a quente de 
formato anatômico com 25 mm de espessura na mesma cor do tampo. Bordas retas 
complementares (três)  com acabamento em ABS plástico de engenharia com 3mm de 
espessura de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot 
melt. Superfície  disposta com 02 (dois) canais para passagem de fiação sobrepostos 
nas extremidades direita e esquerda do tampo. Corpo de acabamento dos canais 
produzido em homopolímero de polipropileno com tampa de seção triangular produzida 
em copolímero de polipropileno na mesma cor do laminado, permitindo três saídas 
independentes de  fiação para lógica, elétrica e telefonia.  
 

3.3.2 - Calha de fiação: Calha de fiação produzida em tela aramada escamoteável 
de saque frontal, com seção de 200x40mm com divisão interna de 90 e 110 mm. Arame 
com diâmetro de 2,7mm com pintura preto fosco. Fixação da calha deverá se dar pelo  
painel lateral  e o tampo da mesa, através de suporte de 04 garras produzido em 
poliamida 6-PA 6 com dimensões 18,8 x 6,7 x 0,3 mm fixados por parafusos mitto-fix.  

 
3.3.3 - Pé painel lateral Inteiriço: Produzido em chapa única de madeira aglomerada 

de baixa pressão (BP) de  alta densidade com revestimento melamínico em ambos os 
lados medindo 700mm de altura por 500mm de largura com 25 mm de espessura. 
Bordas retas com acabamento em ABS plástico de engenharia com 3mm de espessura 
de cantos arredondados com raio de 2,5mm colados através do processo hot melt. Pé 
painel lateral dotado de 01 (um) canal para passagem de fiação alocado de forma a 
permitir a navegação de cabeamento entre estações de trabalho. Corpo de acabamento 
do canal produzido em homopolímero de polipropileno com tampa de seção triangular 
produzida em copolímero de polipropileno na mesma cor do laminado, permitindo três 
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saídas independentes de  fiação para lógica, elétrica e telefonia. Nivelador de piso 
oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, eixo central com parafuso M8x60, 
zincado preto. Suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT 1010/1020, com 3 mm 
de espessura na cor preto fosco. 

 
3.3.4 - Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de 

cavilha, sem cola e sistema mini-fix, além de parafuso M6 zincado. 
 
3.3.5 - Padrão de laminado e bordas: O conjunto deverá permitir a utilização de 

cores e  bordas com acabamentos e espessuras pré-definidos, para aglomerados com 
espessura de 25 e 18 mm sendo este especificado na cor Carvalho Prata, somente em 
bordas retas com acabamento em ABS-Plastico de Engenharia , com larguras de  25 x 3 
mm e 18 x 1mm, respectivamente para cada espessura de aglomerado e padrão da cor 
utilizada. 

 
3.3.6 - Tratamento das superfícies metálicas: Processo de fosfatização e pintura 

epóxi-pó-eletrostática com 08 banhos químicos  de grau 3 sendo eles: Desengraxante, 
Lavagem e Enxaguamento, Decapante, Lavagem e Enxaguamento pos Decape, Refinador 
de Camadas, Fosfato de Zinco, Lavagem e Enxaguamento pós Fosfatização e Passivador 
Orgânico. 
 
4- DO PRAZO 
 

O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data da assinatura do Contrato. 

 
 
5- DO PAGAMENTO   
 

5.1- O pagamento será efetuado através de ordem bancária e crédito em conta 
corrente, em parcela única, em até 10 (dez) dias da entrega do material, mediante 
apresentação de fatura no protocolo da CONTRATANTE; 
 

5.2- Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto estiver 
pendente de liquidação, obrigação imposta à mesma em virtude de inadimplência no objeto 
deste termo; 
 

5.3- Antes do pagamento a SUSEP providenciará a emissão, através de consulta on-line 
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de certidão de situação 
de regularidade da empresa CONTRATADA, e será juntada aos autos do próprio processo; 
 

5.4- Ocorrendo à necessidade de devolução de nota fiscal/ fatura, a contagem do prazo 
iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da SUSEP; 
 
 
6- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

6.1 A empresa contratada deverá repor os materiais que vierem com defeito de 
fabricação ou com qualquer outro tipo de defeito decorrente do transporte até o local da 
entrega, no prazo de 5 dias após solicitação da COMAP. 
 

6.2  A contratada deverá entregar o material dentro das especificações contidas neste 
Termo de Referência, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações, independente do motivo 
alegado; 
 

6.3  A inobservância ao disposto nos subitens 5.1 e 5.2 deste Termo de Referência 
implicará o não pagamento do valor devido ao Fornecedor, até que ocorra a regularização.  
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7- DA GARANTIA 
 

7.1 Todo o material a ser fornecido terá garantia integral, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, contados a partir do recebimento pela SUSEP. 
 

7.2 O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, sob pena de 
desclassificação no processo licitatório, declaração do fabricante (mesmo se ele próprio), 
registrada em Cartório, de que manterá, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a 
garantia, assistência técnica, manutenção e reposição de peças necessárias, inclusive 
revestimentos. 
 

7.3 A Contratada deverá emitir certificado de garantia de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a 
contar da entrega e recebimento do mobiliário pela SUSEP. 
 

7.4 A Contratada prestará ainda assistência técnica e manutenção corretiva de todo o 
mobiliário, de acordo com as recomendações do fabricante, a vigorar durante toda a 
garantia. 

 
 

 
8- DAS SANÇÕES 
 

8.1 – Caso a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ao pagamento de 
multas nos seguintes termos: 

 
8.1.1 – Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do material não entregue, por dia decorrido até 10% (dez por cento) do valor do 
material. 

 
8.1.2 – Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do sexto dia da data de 

notificação: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia corrido, até 10% 
(dez por cento). E registro no SICAF. 

 
9- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.1 – Deverá ser apresentado laudo técnico, atestando que todos os produtos cotados 
atendem às exigências do Ministério do Trabalho, Quanto a Norma Regulamentadora de 
Segurança e saúde do trabalhador MTB-NR 17-ergonomia emitidos por Engenheiro de 
Segurança do Trabalho de acordo com a resolução do CONFEA de 29/11/99 e artigo 67 da 
lei Federal n° 5194. 

 
9.2 – Apresentar Atestado de Capacidade Técnica Comparando o Fornecimento dos 

materiais, com as mesmas características dos objetos desta licitação emitidos por empresa 
púlbica ou privada acompanhados de suas respectivas notas fiscais. 

 
9.2 – Apresentar Certificado de Marca de Conformidade com as normas da ABNT, sendo 
NBR 13.962 para Cadeiras Operacionais e NBR 13.966 para os Móveis. Os certificados 
deverão ser apresentados considerando as versões mais atuais. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  33//2010 
 

ANEXO B 
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 

 
O   certame   será   exclusivo   para   Microempres as   e   Empresas   de Pequeno   Porte,   
somente    para    os    Itens    02    e    03 ,    tendo    em    vista    o    valor   estimado    da   
contratação,   conforme   o   Artigo   48,   Inciso   I,   da   Lei   Complementar   nº  123,    de   14   
de   dezembro   de   2006,   combinado   com   o   Artigo   6º  do   Decreto   nº  6.204,    de   5   
de    setembro   de   2007. 
 

 

Local  e  Data: 
 

 
Assinatura e carimbo (representante legal) 
 
 

DADOS DO PROPONENTE: 
 
NOME: _____________________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________ 
CNPJ Nº: ___________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________________________________ 
TELEFONES: ________________________________________________________________________ 
E-MAIL: ____________________________________________________________________________ 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS) 

  

Item   1                                      Quantidade                      Valor  da  Proposta 
Cadeiras                                            300 
Giratórias   
  

      
             R$           
 

Item  2                                            
Cadeiras                                              05 
Giratórias                                             
 

 
 
             R$            

Item  3  
Mesas retangulares                           20 
(1200 X 600 X 730mm)                     

 
             R$            
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 
 
ANEXO  C 
 

  
Contrato para aquisição de cadeiras e 
mesas 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 <X>/201X, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais 
normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP nº 15414.003346/2010-55, 
mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cadeiras e mesas para a sede da 
CONTRATANTE , localizada na Av. Presidente Vargas, nº 730, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
conforme especificado no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° 33//2010. 

CLÁUSULA  SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 A vigência do presente Contrato terá duração de 30 (trinta) dias, contada a partir da 
assinatura do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA  – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 A CONTRATADA  deverá obedecer as especificações técnicas contidas no item 3 
(Especificações Técnicas), constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° 33//2010. 
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CLÁUSULA QUARTA  – DA ENTREGA 

O material deverá ser entregue na Sede da CONTRATANTE, localizada na Av. 
Presidente Vargas, nº 730, Centro, Rio de Janeiro – RJ.  

Parágrafo primeiro. A entrega do produto ocorrerá na forma e prazos estipulados no 
item 4 (Do Prazo), constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 33//2010. 

Parágrafo segundo. A CONTRATADA  poderá solicitar a prorrogação do prazo 
previsto no item 4 (Do Prazo), constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 33//2010, 
até o 3º (terceiro) dia útil anterior ao término do referido prazo, desde que justifique, comprove 
suas alegações e apresente nova data para cumprimento do objeto contratado, suspendendo-se o 
decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à CONTRATADA  acerca da 
decisão da CONTRATANTE . 

Parágrafo terceiro. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) da CONTRATANTE . 

Parágrafo quarto. Nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, o objeto do presente Contrato será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s) para posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações do objeto contratado; 

b) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após criteriosa verificação de que os bens adquiridos encontram-se 
em perfeitas condições de uso e atendem as especificações do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – 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 3 (três) do Anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico n° 33//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 ; 
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g) responsabilizar-se pelo estacionamento do veículo transportador do material quando da 
entrega; 

h) guardar sigilo absoluto sobre informações que venha a ter conhecimento por força da 
contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 

 

A CONTRATADA  deverá prestar garantia pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, 
a contar da data do recebimento definitivo pela Coordenação de Material e Patrimônio - 
COMAP, de acordo com o constante no item 7 (Da Garantia) do Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 33//2010. 

Parágrafo primeiro. A garantia abrange a manutenção corretiva dos equipamentos, 
por intermédio da própria CONTRATADA  ou, se for o caso, de sua(s) credenciadas, no 
Estado do Rio de Janeiro e, de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os 
mesmos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE . 

Parágrafo segundo. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a 
remover os defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo a substituição de 
peças, ajustes, reparos e correções necessárias. 

Parágrafo terceiro. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação efetuada. 

Parágrafo quarto. O término do atendimento, considerando a colocação dos 
equipamentos em perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 72 (setenta e duas) horas úteis 
do início do atendimento, salvo por motivo devidamente fundamentado e aceito pela 
CONTRATANTE . 

CLÁUSULA SÉTIMA  - 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 3 (Especificações Técnicas)  do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 33//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 OITAVA  – DO PREÇO 
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O preço total correspondente à aquisição de mobiliário corresponde à importância de 
R$ xxx,xx (valor por extenso), não estando sujeito à repactuação.  

CLÁUSULA NONA  - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias da entrega do material, 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. 

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 DÉCIMA  - 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 2010, pelo programa 
de  trabalho XXXXXXXXXXXXXXXXXX , na categoria econômica XXXXXX , conforme 
Nota de Empenho 201XNExxxxxx. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA 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 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 TERCEIRA - 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: 

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; 
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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 QUARTA - 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 : 

f.1)  a utilização do Contrato para qualquer operação financeira, bem como a cessão, 
subcontratação ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, do 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 n° 33//2010. 

g) 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. 

h) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as demais partes. 
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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 Contrato em 3 (três) 
vias de igual teor e forma. 

 
 
 

Rio de Janeiro,    xx    de     xxxxxxxxxx     de     201Z. 
 
 

________________________________________ 
Manoel José da Silva Neto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 
 

________________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 
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 MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Divisão de Licitações 
Processo SUSEP nº. 15414.003346//2010-55 
Pregão Eletrônico nº  33//2010 

 
 
 

Processo Administrativo: 15414.003346//2010-55. 
ANEXO  D 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
 

Pregão Eletrônico MF/SUSEP (UASG: 173039)  nº  33//2010. 
Processo Administrativo nº. 15414.003346//2010-55. 

 
 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(identificação completa da licitante) doravante denominado (licitante), para fins do disposto no item 18.2.4, alínea 
“c” do ato convocatório do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº  33//2010, declara, sob as penas da lei, em especial o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – texto compilado), que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº  33//2010 foi elaborada de maneira 
independente pela licitante (dados da proponente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico MF/SUSEP nº  33//2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº 33//2010 não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do licitatório supracitado 
(Pregão nº  33//2010), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº  33//2010 quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº  33//2010  não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão nº  33//2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº  33//2010 não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 
 
 

XXXXXXXXXXXXXX,      em      xx     de     xxxxx     de      2010. 
(local e data) 

 
________________________________________________________ 

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

 


