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‘  
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2010 
  Processo SUSEP N.° 15414.003569/2010-12 
 

 

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 horas do dia 8/12/2010 

1 – DO OBJETO 
 
 

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 50 (Cinquenta) 
notebooks .  Todos os equipamentos (notebooks) deverão possuir sistema operacional Microsoft 
Windows 7 professional em português (do Brasil) com  direito de downgrade para Microsoft 
Windows XP Professional com Service Pack3 em portug uês (do Brasil) ;  incluindo garantia de 36 
(Trinta e seis) meses , bem como para a prestação de assistência técnica on-site  pelo mesmo 
prazo, para uso no âmbito da Sede da Superintendência de Seguros Privados, localizada no Rio de 
Janeiro e em suas Representações Regionais no Estado de São Paulo, no Estado do Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal. 

 
1.2 - A descrição detalhada dos equipamentos (notebooks) 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 
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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 pela Pregoeira. 

 
 
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. 
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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 FORMAÇÃO 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. 

 



4 
 

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. 
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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. 
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  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 Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como 
critério de aceitabilidade o valor global de R$ 268.895,80 (duzentos e sessenta e oito mil, 
oitocentos noventa e cinco reais e oitenta centavos). 

  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. 
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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 29/10 

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; 
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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) Os documentos relativos à qualificação técnica apresentam-se como de substancial importância, 
assim como os demais documentos, visto que tem como objetivo, assegurar que a Administração 
formalize contrato com a LICITANTE que demonstre pertinente capacidade técnica para execução do 
objeto licitado.  
 
b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, mediante a 
apresentação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por Pessoa Jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE tenha executado fornecimento 
equivalente ou similar, em conformidade com as características técnicas do objeto previstas neste 
Termo de Referência. 
 
c) O(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o endereço e o telefone do(s) atestador(es), ou 
qualquer outro meio para que a SUSEP possa manter contato com a(s) entidade(s) atestante(s). 
 
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;  
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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:  

  

1 - Planilha de Formação de Preços -  Anexo B do Edital,  já readequada ao valor do último 
lance, devendo conter os seguintes dados:  
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 a) Dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 

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

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

  d) 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 10h00 a 13h00 e 14h00 a 17h00.  

 

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. 
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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 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; 
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 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. 
 

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. 

 



12 
 

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

 

13.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita 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 pela Pregoeira, 
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. 
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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, 25 de novembro de 2010. 
 
 
 

GUSTAV ADOLF ENGMANN 
Pregoeiro 
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Ministério da Fazenda  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

 1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 50 
(Cinquenta) notebooks .  Todos os equipamentos (notebooks) deverão possuir 
sistema operacional Microsoft Windows 7 professional em português (do B rasil) 
com direito de downgrade para Microsoft Windows XP Professional com 
Service Pack3 em português (do Brasil) ;  incluindo garantia de 36 (Trinta e seis) 
meses , bem como para a prestação de assistência técnica on-site  pelo mesmo 
prazo, para uso no âmbito da Sede da Superintendência de Seguros Privados, 
localizada no Rio de Janeiro e em suas Representações Regionais no Estado de 
São Paulo, no Estado do Rio Grande do Sul e Distrito Federal, conforme as 
especificações indicadas abaixo: 

 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1) DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

  A contratação de pessoa jurídica para execução da atividade relativa ao 
objeto especificado no Termo de Referência encontra amparo legal na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 ;  Instrução Normativa nº 04/2008, de 19 de maio de 
2008 da SLTI/MPOG;  na Instrução Normativa nº 02/2008, de 30/04/2008 , já 
devidamente atualizada pela de Instrução Normativa nº 03/2009, de 15 de 
outubro 2009 da SLTI/MPOG ;  Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 ;  Lei nº 
10.520, de 17 de julhos de 2002 ;  Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 ;  Lei 
complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 ; Lei nº 8.248/1991, art. 3º, § 
3º;  Portaria SLTI/MP nº 02, 16 de março de 2010 ,  Decreto 7.174, de 12 de maio 
de 2010;  e os Acórdãos 1.547/2004 – Primeira Câmara e 2.471/2008 –TCU 
Plenário, item 9.2.1. 
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2.2) JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

 

  A aquisição dos notebooks tem por finalidade suprir a demanda por mais 
equipamentos, em virtude da contratação de novos servidores públicos por parte 
desta Autarquia, em concurso público realizado neste ano, assim como dar 
continuidade ao processo de substituição de equipamentos obsoletos e de 
padronização do parque computacional da Superintendência de Seguros Privados, 
em suas regionais. 

  Assim como, nos microcomputadores, a aquisição destes notebooks 
dotará Superintendência de Seguros Privados com equipamentos modernos, sob o 
ponto de vista tecnológico, levando-se em conta o cenário atual na indústria de 
tecnologia.  Além disso, todos os componentes de hardware e software 
especificados neste termo de referência foram delineados para atender às 
recomendações contidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2010 da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), no capítulo que versa a respeito 
da Visão da arquitetura de tecnologia – configuração das estações de trabalho. 

  A aquisição destes equipamentos foi proposta em virtude deles 
apresentarem funcionalidades avançadas, tais como: capacidade de gerenciamento, 
segurança e performance e tem como foco principal, trazer benefícios que 
influenciarão diretamente na produtividade dos trabalhos realizados pelos servidores 
desta Autarquia.  

 

 

2.3) DA DEMANDA 

 

  Tomando como base o Plano Diretor de Tecnologia da Informação  da 
Autarquia, instrumento de diagnóstico, planejamento e gestor dos recursos de 
tecnologia da informação, conjugado ao processo de planejamento estratégico da 
Autarquia, estabeleceu-se os principais objetivos de como a área de tecnologia da 
informação poderia fomentar as melhores práticas de governança de TI com o 
objetivo de satisfazer  aos principais enfoques apresentados naquele plano, tais 
como: Sistemas de informação e infraestrutura. 

  Nesta perspectiva, no que refere ao item, infraestrutura, a demanda de 
maior relevância que deve ser atendida no cenário atual é a aquisição de novos 
equipamentos (notebooks) em função da introdução de novos servidores no quadro 
funcional da SUSEP, sede e regionais, em virtude de concurso público realizado 
recentemente, neste ano. 
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2.4) DAS ESTRATÉGIAS 

 

  As especificações técnicas erigidas neste termo de referência destinado a 
aquisição dos notebooks está fundamentada nas recomendações contidas no Plano  
Diretor de Tecnologia da Informação 2010 , no qual pode se encontrar diversas 
diretrizes e orientações relativas à arquitetura de tecnologia a serem estabelecidos 
dentro da organização. 

  Além disso, as referidas especificações para a aquisição destes 
equipamentos ora propostos, estão alinhados com as legislações vigentes que 
tratam sobre o tema, aquisição de bens de informática, no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, em especial, a Instrução 
Normativa nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 ;  Decreto 7.174, de 12 de maio de 
2010 e a Portaria MPOG/SLTI nº 02, de março de 2010 . 

 

 

3.1 – NOTEBOOK 

 

 

3.1.1 – PLACA PRINCIPAL 

3.1.1.1) Características Gerais da placa-mãe do Notebook; 

3.1.1.1.1) Suporte a processadores da geração multicore (dois ou mais núcleos) de 
litografia de 32(trinta e dois) nanômetros ; 

3.1.1.1.2) Suporte a tecnologia de processadores móveis, isto é, processadores 
desenvolvidos exclusivamente para uso em notebooks; 

3.1.1.1.3) Suporte a memórias SODIMM (Small Out-line Dual In-line Memory Module)  
DDR3 SDRAM 1333 Mhz  - PC3 10600(nome comercial do módulo) Dual Channel; 

3.1.1.1.4) A placa-mãe deve ser compatível com o processador exigido, ou seja, 
suportar processadores de Tecnologia de fabricação (litografia)  de 32nm ; 

3.1.1.1.5) Quantidade de Soquetes de Memória RAM: 2(dois)  soquetes SODIMM (Small 
Outline Dual In-line Memory Module) DDR3 SDRAM , com capacidade de suportar até 
8(oito)  GB de memória SODIMM DDR3-SDRAM 1333 NON-ECC unbuffered ; 

3.1.1.1.6) Vídeo: Subsistema de gráficos onboard(Vídeo Onboard) compatível com o 
chipset exigido; 

3.1.1.1.7) Interface de Rede: compatível com os padrões de redes(Ethernet/Fast 
Ethernet, Subsistema de LAN 10/100) e rede Giga Ethernet 1000Mbits/s usando o 
dispositivo (Chipset integrado) para o padrão LAN Gigabit10/100/1000Mbits; 

3.1.1.1.8) Áudio: Subsistema de áudio de com saídas de áudio analógicas; 

3.1.1.1.9) A placa-mãe deverá possuir chip de segurança e criptografia de acesso, 
padrão TPM(Trusted Plataform Module) versão 1.2 ou superio r integrado ao 
equipamento , não sendo aceito qualquer tipo de adaptador aclopado ao equipamento, 
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devendo já estar incluso todo software necessário a sua integração com o sistema de 
logon do Windows. 

3.1.1.1.10) O BIOS do equipamento deverá suportar: 

3.1.1.1.10.1) tecnologia de economia de energia (ACPI); 

3.1.1.1.10.2) padrão plug and play e com terceiro milênio; 

3.1.1.1.10.3) configuração da ordem de dispositivos usados na inicialização do 
microcomputador (boot) e SETUP com possibilidade de opção de linguagem para 
português do Brasil; 

3.1.1.1.10.4) atualização remota por meio de software de gerenciamento; 

3.1.1.1.10.5) ROM tipo flash; 

3.1.1.1.10.6) Boot remoto via PXE (Preboot Execution Environment) ; 

3.1.1.1.10.7) a possibilidade de controlar a habilitação/desabilitação das portas USB; 

3.1.1.1.10.8) a função de registro do número de série do notebook; 

 

3.1.1.1.10.9) a função que possibilite a inserção de código de identificação do 
equipamento (número de registro patrimonial) em campo editável, com extensão, de 
no mínimo 8 (oito) dígitos, sendo que tais informações sejam capturáveis por software 
de gerenciamento; 

3.1.1.1.10.10) produzida pelo fabricante do equipamento ofertado ou poderão ser 
fabricadas em regime de OEM  sob sua especificação para uso exclusivo do 
fornecedor do equipamento ofertado; 

 

3.1.2 – CHIPSET MOBILE 

3.1.2.1) O Chipset Mobile da placa-mãe deverá ser totalmente compatível com o 
processador exigido neste termo de referência, a fim de permitir o uso de todos os 
recursos avançados e suporte a processadores com tecnologia de fabricação de 32nm.  O 
Chipset Mobile da placa mãe, suas características principais e seus recursos disponíveis 
deverão ser destinados para processadores móveis e ao mercado corporativo . 

3.1.2.2) Suporte para memórias Dual Channel (canal duplo) DDR3-1333; 

3.1.1.3) Suporte a canais SATA-300,  a dispositivos SATA externos (eSATA) e tecnologia 
de conexão de monitor DisplayPort; 

3.1.2.4) Capacidade de suportar até 8 (oito)  GB de memória DDR3; 
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3.1.3 - PROCESSADOR 

3.1.3.1) Tecnologia do núcleo do modelo: no mínimo , 2 (dois) núcleos reais , não 
emulados; 

3.1.3.2) Tecnologia para processadores móveis, isto é, proc essadores desenvolvidos 
exclusivamente para uso em notebooks; 

3.1.3.3) Processador padrão x86 compatível com o conjunto de instruções 64 bits ; 

3.1.3.4) Tecnologia de Fabricação (litografia)  de: 32nm ; 

3.1.3.4.1) Não serão aceitos processadores cujo tecnologia de fabricação tenha sido 
descontinuado; 

3.1.3.5) Velocidade de operação do processador, no mínimo  de: 2,4 (dois virgula quatro) 
GHz(gigahertz) ; 

3.1.3.6) Memória cachê L3 compartilhado de, no mínimo 3 (três) MB(megabytes) ; 

3.1.3.7) TDP – Thermal design Power: 35W; 

3.1.3.8) Controlador de Memória integrado do sistema somente para memórias DDR3; 

3.1.3.9) Instruções mínimas suportadas: SSE, SSE2, SSE3; 

3.1.3.10) Tecnologia de Virtualização e Recurso de segurança de hardware: tecnologia de 
segurança baseada no processador; 

 

 

 

3.1.4 - MEMORIA RAM 

3.1.4.1) Memória Dual Channel SODIMM - PC3 10600(nome comercial do módulo) - 
DDR3 1333 SDRAM totalizando 4 (quatro) GB (Gigabytes) ; 

3.1.4.2) Os módulos de memórias devem ser apresentados sob forma de pares idênticos, 
ou seja, são compostos por dois módulos de memórias idênticos, cada módulo deverá ter a 
capacidade de 1(um) gigabyte a serem usados em modo Dual Channel (duplo canal) , 
garantindo eficiência e confiabilidade; 

3.1.4.3) Tipo : módulo de memória PC3 10600(nome comercial do módulo) - DDR3-
1333; 

3.1.4.4) Capacidade de cada módulo: 2 (dois) GB(Gigabyte) ; 
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3.1.5 – UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 

3.1.5.1) Capacidade de armazenamento: 250(duzentos e cinqüenta) GB(Gigabytes ) OU 
superior ; 

3.1.5.2) Interface Serial ATA 3Gb/s ou superior ; 

3.1.5.3) Suporte à tecnologia NCQ (Native Comand Queuing) ; 

3.1.5.4) Suporte à tecnologia SMART II ( Self Monitoring Analysis and Reporting 
Tecnology) ; 

3.1.5.5) Velocidade de rotação em (RPM – rotações por minuto) de, no mínimo : 7200 
RPM ou superior ; 

3.1.6 –  UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: GRAVADOR DE DVD 

3.1.6.1) Tipo de Unidade: unidade interna de Gravador DVD/CD padrão SATA com 
software compatível com os padrões de Mídias suportadas:DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, 
DVD ( Single e Dual Layer – DL ), DVD+RW, DVD+R, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-
RW; 

3.1.6.2)Tipo de Acionamento da bandeja: Bandeja motorizada; 

 

3.1.7 – TECLADO INTEGRADO 

3.1.7.1) teclado de tamanho integral, padrão ABNT 2 com suporte a toda acentuação da 
língua português, inclusive contendo a tecla Ç; 

3.1.7.2) Teclas de função: brilho, projetar a tela em monitor externo; 

3.1.7.3) Teclas de acessos a controle de luminosidade e economia de energia; 

 

3.1.8 – DISPOSITIVO APONTADOR 

3.1.8.1) Dispositivo Apontador duplo avançado, Tipo “Touchpad ou TrackStick” , 
integrado ao gabinete, com duas teclas integrados e uma área para a função “scroll ”. 

 

 

3.1.9 - VÍDEO 

3.1.9.1) Tela plana anti-reflexiva padrão WXGA+ com resolução de 1366 X 768, matriz TFT 
colorido e tamanho de 14 polegadas; 

3.1.9.2) Possibilidade de regulagem de ângulo da tela em relação ao restante do 
equipamento; 
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3.1.9.3) Apresentar recurso  de câmera embutida no equipamento de no mínimo 2 (dois) 
MEGApixels; 

3.1.9.4) Controladora Gráfica capaz de dar suporte a uso de monitor externo; 

3.1.9.5) Economia de energia: EPA Energy Star; 

 

3.1.10 – INTERFACES: PORTAS E CONECTIVIDADE 

3.1.10.1) Componentes mínimos  do Painel frontal, Painel traseiro, lados direito e 
esquerdo: 

3.1.10.2) 1 (um) PC Card ExpressCard/54 slot; 

3.1.10.4) 1 (uma) Porta VGA  para Monitor Externo; 

3.1.10.5) 1 (uma) Saída para microfone externo; 

3.1.10.6) 1 (uma) Saída para fones de ouvido / Saídas de linha; 

3.1.10.7) 1 (um) Conector para adaptador de força; 

3.1.10.8) 1 (um) Conector RJ-11  (Modem); 

3.1.10.9) 1 (um) Conector RJ-45  (NIC); 

3.1.10.10) 3 (três) Portas USB 2.0; 

3.1.10.11) 1 (uma) baia para unidade de mídia óptica: Gravador de DVD; 
 

3.1.11 – INTERFACE DE REDE WIRELESS 

3.1.11.1) Suporte para comunicação sem fios: Interface de comunicação wireless que 
suporte os padrões 802.11 a ou b , 802.11 g e 802.11 n ; 

3.1.11.2) Protocolos 802.11i (AES), WEP (64 e 128bits), WPA, WPA2, IEEE 802.11 e 
IEEE 802.1x; 

3.1.11.3) Compatível com o gerenciamento de energia ACPI; 

3.1.11.4) A interface de comunicação sem fios deverá ser integrada ao Hardware e seguir 
o padrão Wi-fi Certified; 

3.1.11.5) Bluetooth v.2.0 integrado ao hardware do equipamento, não sendo aceitos 
adaptadores externos; 
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3.1.12 - MODEM 

3.1.12.1) Modem modo padrão V.92 ou V.90 com velocidade de 56 ( cinqüenta e seis) 
kbps, com conector RJ11 e integrado ao Hardware; 

3.1.12.1.1) Compatível com o gerenciamento de energia ACPI; 

3.1.12.1.2) Compatível com a operação em modo V.92 e V.80 para dados; 

3.1.12.1.3) Suporte ao V44, MNP5 para compressão de dados; 

3.1.12.1.4) V.42 (LAPM, MNP2-4) para correção de erros; 

 

3.1.13 – INTERFACE DE REDE 

3.1.13.1) Controladora de rede com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com 
os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug and 
play, com conector RJ45, integrado ao Hardware; 

3.1.13.1.1) suportar o selecionamento automático da velocidade de operação (auto-
negociação); 

3.1.13.1.2) compatível com os protocolos padrões IEEE 802.3i, 802.3u e IEEE 
802.3x, assim como gerenciamento por protocolo SNMP; 

3.1.13.1.3) Modo Full-duplex operante em qualquer velocidade; 

3.1.13.1.4) (Wake Up On Lan ) compatível com o protocolo PXE 2.1 para 
implementação de boot remoto; 

3.1.13.1.5) A placa-mãe deverá possuir todos os características para suportar a 
implementação do recurso de ativação remota (Wake Up On Lan ) no BIOS; 

 

3.1.14 - MULTIMIDIA 

3.1.14.1) Uma entrada para microfone estéreo e uma saída para fone de ouvido estéreo, 
sem uso de adaptador externo; 

3.1.14.2) Alto falantes estéreos e microfones embutidos, bem com arranjo para dois 
microfones integrados; 

3.1.14.3) controladora de som estéreo com suporte a alta definição; 

 

3.1.15 – ALIMENTAÇAO ELETRICA E BATERIAS 

3.1.15.1) Fonte de Alimentação acompanhada de adaptador externo para tensão 
alternada AC 100-240V automático – 50/60Hz universal, não sendo permitido o uso de 
nenhum dispositivo transformador externo. A tensão de saída da fonte deverá ser 
compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook; 
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3.1.15.2) Cabo de alimentação com suporte plug padrão NEMA 5-15, de acordo com o 
padrão empregado no Brasil, especificado pela norma NBR 14136; 

3.1.15.3) Bateria principal de Ion de Lítio (Lithium-Íon), com 6 (seis) células, no mínimo, 
do mesmo fabricante do notebook e compatível com o equipamento especificado; 

 

3.1.16 - SEGURANÇA 

3.1.16.1) Leitor biométrico de impressões digitais  para autenticação do usuário, 
integrado no gabinete, não sendo aceita soluções externas; 

3.1.16.2) Orifício para conexão com tranca física; 

3.1.16.3) Módulo de segurança TPM 1.2 ou superior integrado a o hardware do 
equipamento; 

3.1.16.4) Software do mesmo fabricante do equipamento para permitir habitar toda a 
estrutura de segurança; 

3.1.16.5) Capacidade de emissão de alerta de alteração de memória RAM; 

3.1.16.6) Suporte a inserção de senhas distintas para SETUP e inicialização do 
equipamento; 

 

3.1.17 – GABINETE E ACESSÓRIOS 

3.1.17.1) O gabinete do notebook deverá possuir apresentação compatível com o 
uso corporativo .  Não serão aceitos efeitos de iluminação ou janelas de acrílico 
(transparências).  A cor empregada no conjunto do equipamento (gabinete, monitor, 
teclado) deve ser neutra e harmoniosa; 

3.1.17.2) Com leds acoplados ao notebook para indicar e permitir o monitoramento das 
condições de funcionamento: 

3.1.17.2.1) LED para indicação de notebook ligado ou desligado ; 

3.1.17.2.2) LED para indicação de acesso ao disco rígido ou dis co optico ; 

3.1.17.2.3) LED para indicação de acesso a rede sem fio (wirele ss) ; 

3.1.17.2.4) LED para indicação de estado da bateria ; 

3.1.17.3) Para cada notebook  deverá ser entregue uma maleta de couro sintético ou 
nylon  própria e desenvolvida especificamente para o seu transporte, de dimensões 
adequadas, com compartimentos, estofada para uso corporativo; 

3.1.17.4) possuir estrutura de sustentação e de gabinete baseado em liga de magnésio       
para garantir resistência e durabilidade; 

3.1.17.5) possuir alarme sonoro para indicar bateria com baixa carga; 

3.1.17.6) Cada notebook deverá ser entregue com todos os cabos e adaptadores (quando 
for o caso) necessários a seu completo funcionamento; 

3.1.17.7) Deve possuir local ou orifício para fixação e travamento do cabo de segurança; 
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3.1.17.8) Apresentar botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo 
pressionado o botão; 

3.1.17.9) O notebook ou disco rígido devem apresentar tecnologia para reduzir danos ao 
disco rígido.  A tecnologia pode ser apresentada no interior do disco rígido ou como 
sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes no notebook; 

 

 

3.1.18 – SOTWARES: SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES APLICATIVOS 

3.1.18.1) Sistema Operacional:  

Os notebooks deverão ser fornecidos com licenças de uso OEM originais para 
Microsoft Windows 7 Professional com a possibilidad e de downgrade para 
Windows XP Professional com ServicePack3 , compreendendo conjunto de 
manuais e mídias em CD-ROM ou DVD-ROM e constando em Nota Fiscal.  A 
licença de uso OEM do sistema operacional Microsoft windows 7 professional 
com a possibilidade de downgrade para Windows XP Pr ofessional com 
ServicePack3  será individual por Notebook.  

3.1.18.2) O sistema operacional Microsoft windows 7 Professional com a 
possibilidade de downgrade para Windows XP Professi onal com Service Pack3  
deverá vir pré-instalado em português brasileiro; 

3.1.18.3) Fornecimento de mídias de instalação e/ou restauração integral dos 
softwares pré-instalados  no equipamento para versão de fábrica, tais como: sistema 
operacional, drivers de dispositivos e softwares aplicativos; 

3.1.18.4) Software de Gravação: 

O software aplicativo para gravação/edição/autoria de CD-R/RW e DVD-R/RWs em 
português brasileiro. 

3.1.18.5) Drivers e Manuais:  

Devem ser fornecidos todos os drivers dos componentes do equipamento 
necessários para a reinstalação do sistema operacional, de todas as placas 
controladoras, outros dispositivos e acessórios, de modo que, o notebook esteja 
totalmente em pleno funcionamento. 

 

3.1.19 – EMBALAGENS E CABOS 

3.1.19.1) Embalagem: 

3.1.19.1.1) O Notebook, todos os seus periféricos e acessórios deverão vir 
acondicionados em embalagem adequada, de forma individual, em caixa de 
papelão ou outro material equivalente, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e estocagem. 

3.1.19.1.2) As embalagens deverão possuir a identificação do fabricante, o número 
de série e as informações dos componentes empregados na configuração do 
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equipamento. 

3.1.19.2) Cabos: 

3.1.19.2.1) Todos os cabos (tanto internos como externos) necessários para o 
perfeito funcionamento do Notebook devem ser fornecidos. 

 

3.1.20 - COMPATIBILIDADE 

3.1.20.1) O Equipamento deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft 
Windows 7 Professional autêntico com a possibilidad e de downgrade para 
Windows XP Professional com ServicePack3  em sua última versão disponível no 
momento do fornecimento. 

3.1.20.2) Todos os dispositivos de hardware, assim como, seus drives e outros 
softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com o sistema 
operacional Microsoft Windows 7 Professional autêntico com a po ssibilidade de 
downgrade para Windows XP Professional com ServiceP ack3.  

3.1.20.3) Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, 
todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca.  Caso o 
componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o 
componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações 
técnicas do componente fora de linha. 

3.1.20.4) Todos os equipamentos deverão possuir certificado de homologação 
comprovando a compatibilidade dos mesmos com, pelo menos uma distribuição 
LINUX.  A comprovação será efetuada, em virtude da apresentação de documento 
emitido especificamente para o modelo ofertado; 

3.1.20.5) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares 
fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas 
operacionais: Windows XP Professional, Windows Vista Business, Wi ndows 7 
Professional e Linux Kernel 2.6.24 ou superior;  

3.1.20.6) O número de série de cada equipamento deve ser único e obrigatório , 
afixado em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. 

 

3.1.21 – DOCUMENTAÇÃO E CERTIFICADOS 

3.1.21.1) Certificação Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List): O 
equipamento apresentado deve possuir o certificado “Designed For Microsoft Windows 7 
professional” e fazer parte da lista de hardwares compatíveis (HCL) da Microsoft  para 
uso com Windows 7 professional  comprovados através de página Web da Microsoft; 

3.1.21.2) Deverão ser fornecidos dados sobre o fabricante, com indicação do 
representante legal, nome e telefone, e-mail, fax para contato com o mesmo, para a 
SUSEP, se entender conveniente, efetuar visita técnica, visando a comprovar a 
autenticidade e adequação do material; 

3.1.21.3) Os equipamentos deverão ser fornecidos com a certificação(norma) IEC 60950 
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ou similar emitida pelo INMETRO; 

3.1.21.4) Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) ; 

3.1.21.5) Deverão ser fornecidos catálogos, folhetos, manuais do usuário do Notebook, 
dos periféricos solicitados, da placa mãe e do software instalados, preferencialmente, 
em texto ou em CD-ROM.  Os manuais técnicos, catálogos, folhetos e certificados de 
qualidade e cartas do fabricante deverão conter as especificações técnicas detalhadas 
do equipamento proposto, a fim de que possibilite a completa verificação das 
especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; 

3.1.21.6) Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star 4.0 ou superior; 

3.1.21.7) A simples “repetição”  do conjunto de especificações deste Termo de 
Referência na proposta técnica,  não garante o seu atendimento integral.  Não serão 
consideradas afirmações sem a devida comprovação;  

 

3.1.22 - GARANTIA 

3.1.22.1) DA GARANTIA:  

3.1.22.1.1) DO PRAZO:  

3.1.22.1.1.1) O período de garantia dos equipamentos deverá ser igual a 36 (trinta 
e seis) meses, para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica no 
local (“ ON SITE”);  O prazo de garantia começa a contar da data de expedição do 
(“Termo de Recebimento Definitivo”)  dos equipamentos, compreendendo a 
reposição e reinstalação de todos os produtos com defeitos de fabricação e/ou 
montagem, incluindo quaisquer peças ou componentes, sem ônus para a 
Contratante. 

3.1.22.1.2) DO LOCAL:  

3.1.15.1.2.1) A garantia (“ ON-SITE”)  deverá ser fornecida aos equipamentos nas 
instalações da Sede da SUSEP no Rio de Janeiro e em suas Representações 
Regionais do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul; em caso de defeito, 
com reposição total de peças e equipamentos. 

Se por ventura, a contratada não conseguir repor peças e/ou equipamentos, os 
equipamentos deverão ser substituídos por soluções compatíveis e sem custo extra 
para a SUSEP, contudo, estas alterações estarão sujeitas a aprovação da equipe 
técnica do COSUP. 

3.1.22.2) DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  

3.1.22.2.1) O CONTRATADO  deverá disponibilizar telefone com ligação gratuita (do 
tipo 0800) ou telefone local, sítio de internet (website) e correio eletrônico (e-mail) no 
horário de nove às dezoito horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, para 
registrar a abertura de chamados de assistência técnica, nos endereços especificados 
no item 7.1 .  No momento da abertura do chamado, deverá ser fornecido ao 
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CONTRATANTE , o número de registro do chamado.  

3.1.22.2.2) O prazo máximo para atendimento, a partir do momento da abertura do 
chamado será de 48(quarenta e oito) horas, com cinco dias úteis para conclusão 
satisfatória do chamado. 

3.1.22.2.3) A abertura dos chamados técnicos e o atendimento da assistência técnica 
devem ter a cobertura mínima de segunda-feira a sexta-feira no horário comercial. 

 

3.1.22.2.4) No caso da necessidade da retirada do equipamento das dependências da 
SUSEP, sua substituição será efetuada por equipamento com configuração igual ou 
superior ao original no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da retirada do 
equipamento. 

3.1.22.2.5) As despesas referentes aos equipamentos ou peças substituídas, tais 
como, transporte, impostos e seguros são de responsabilidade do CONTRATADO . 

3.1.22.2.6) A cada abertura de chamado técnico deverá ser apresentado ao setor de 
informática da SUSEP um relatório de atendimento técnico, em papel timbrado, com 
numeração para cada atendimento, constando hora e data de abertura e conclusão, a 
descrição dos problemas, defeitos e procedimentos realizados para solução do reparo 
e com a identificação do técnico responsável pela execução do reparo. 

3.1.22.2.7) O CONTRATADO  deverá comprovar e indicar a existência da assistência 
técnicas próprias ou de representantes autorizados nas cidades onde deverão ser 
fornecidos os equipamentos; 

3.1.22.2.8) O fabricante do equipamento deverá apresentar declaração que assume 
total responsabilidade pela manutenção dos equipamentos, durante o período de 
garantia,caso a sua Assistência Técnica tornar-se incapaz de prestar tal serviço; 

3.1.22.2.9) O CONTRATADO  que se enquadrar na categoria de Distribuidor, 
Representante ou Revendedor Autorizado, deverá apresentar autorização e Termo de 
Responsabilidade do Fabricante para comercialização. O fabricante deverá indicar a 
assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro. 

 

 

 3.2 – A formação da especificação técnica do objeto, não foi uma casual 
transcrição para o Termo de Referência das especificações técnicas de folders 
explicativos existentes nos sites dos fabricantes encontrados na rede mundial de 
computadores (internet).  Muito mais do que isso, a formação, utilizou-se de 
informações norteadas e extraídas do Portal de Tecnologia da informação e 
Comunicação (TIC) da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), dos manuais técnicos 
de microcomputadores e notebooks dos fabricantes de equipamentos, conforme o 
disposto no inciso I, §1º do art. 3º da Lei 8.666/93, inciso II  do art. 3º da Lei 
10.520/2002, bem como o disposto no inciso I do art . 9º e § 2º do Decreto 
5.450/2005. 
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 3.3 – Ademais, ainda é de se observar que, as especificações técnicas do objeto 
acima são elementos mínimos para o fornecimento dos equipamentos pelos 
Licitantes, admitindo-se a cotação de equipamentos com características superiores 
às pretendias pela administração.  

 

4. DA QUANTIDADE E DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  

 

 4.1) A quantidade do objeto será a aquisição de 50 (Cinquenta) notebooks com 
prestação de serviço de assistência técnica e garantia de 36 (Trinta e seis) meses; 

 

 4.2) Após pesquisa de mercado realizada pela área interessada foram apurados 
os seguintes valores para a aquisição de notebooks: 

 

Valor estimado para a aquisição dos 50 (Cinquenta) notebooks 
microcomputadores: Valor unitário e global. 

 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE  VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

 GLOBAL (R$) 

 

NOTEBOOKS 

 

 

50 R$5.377,91 R$268.895,80 

Média de Preço  R$5.377,91 R$268.895,80 

 

 4.3) Logo, o valor global estimado para o Contrato de aquisição dos notebooks é 
de R$268.895,80 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil e Oito centos e Noventa e 
Cinco Reais e Oitenta Centavos) . 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 5.1) A despesa com a aquisição de que trata o objeto, foi estimada em 
R$268.895,80 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil e Oito centos e Noventa e Cinco 
Reais e Oitenta Centavos) , conforme orçamento estimativo disposto no Termo de 
Referência, correrá à conta do Elemento Orçamentário 4.4.90.52.00 – 
Equipamentos e Material Permanente, mediante a emissão de nota de empenho; 
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 6.1) Poderão participar do processo licitatório as licitantes que atenderem a 
todas às seguintes exigências, inclusive quanto à documentação: 

6.1.1) atenderem às condições constantes do Termo de Referência ; 

6.1.2) caso a licitante não seja a fabricante dos equipamentos e dos 
softwares deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços 
os seguintes documentos que, se escritos em idioma estrangeiro, deverão 
ser traduzidos pela licitante para o idioma oficial do Brasil: 

6.1.2.1) documento do fabricante dos equipamentos e dos softwares, 
específico para a presente licitação, responsabilizando-se 
solidariamente pelo integral atendimento das cláusulas de garantia e 
suporte técnico “on-site”  pelo prazo constante da proposta. 

6.1.2.2) documento do fabricante onde esteja indicada a sua relação 
técnico-comercial com a licitante, relativamente ao software ofertado. 

6.1.3) deverão estar incluídas na proposta todas as despesas com material, 
mão-de-obra, taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais 
e demais obrigações necessárias ao completo desempenho do fornecimento 
dos componentes e quaisquer despesas, tais como fretes, impostos, garantia 
e outras necessárias à realização do fornecimento.  

6.1.4) demais exigências do Edital e dos seus Anexos. 
 

 6.2) Não poderão participar do processo licitatório:  
 

6.2.1) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de 
constituição; 
 
6.2.2) empresas em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou 
de incorporação; 
 
6.2.3) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública suspenso temporariamente, ou que por esta tenham 
sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
 
6.2.4) empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participar 
em licitação e/ou impedidas de em virtude de estar inadimplentes em 
obrigações assumidas com a SUSEP; 
 
6.2.5) empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
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Observações: 

a) A participação na licitação significa pleno conh ecimento de suas 
instruções, não cabendo, após sua abertura, alegaçã o de 
desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu 
conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as lici tantes deverão ler 
atentamente o Termo de Referência, o Edital e seus Anexos. 

b) A conformidade dos itens ofertados deverá guarda r compatibilidade 
com as especificações do Termo de Referência do Edi tal. 

 

 
7. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

 7.1) DA NATUREZA DO OBJETO  

 

7.1.1) A aquisição dos objetos definidos neste presente Termo de Referência 
possuem NATUREZA COMUM , ou seja, a caracterização do objeto aqui 
tratado está em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, art. 1º, 
parágrafo único ;  Decreto nº 3.555, anexo II ;  Decreto nº 5.450/2005, art. 
2º, §1º;  Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.1;  assim como o 
Acórdão nº 1.547/2004 – primeira câmara.  

 

 7.2) DO TIPO E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

 

7.2.1) Diante do exposto, elucidado pelo item acima, item 7.1) Da Natureza 
do Objeto , a Coordenação Geral de tecnologia - CGETI, na figura de seu 
Coordenador e a Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da 
informação – COSUP, com base na observância dos princípios 
constitucionais da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, assim como em conformidade com os princípios básicos 
norteadores da licitação pública, entende estarem presentes no OBJETO a 
ser contrato todos os elementos necessários para adotar a modalidade de 
licitação PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,  tendo em vista tratar-se o 
OBJETO  na definição de bem de natureza comum. 

 

7.2.1) O tipo de licitação proposta a ser adotado para a contratação do 
OBJETO  é o de MENOR PREÇO, em conformidade com o Inciso I, do art. 
45 da Lei 8.666/93 , combinado com o Inciso X, do art. 4º, da Lei nº 
10.520/2002 e o § 2º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005 . 
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 7.3) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

7.3.1)  A aplicação da Regra de preferência de que trata o art. 3º da Lei 8.248, de 

23 de Outubro de 1991 , alterado pelas Leis 10.176, de 11 de Janeiro de 2001  e 

11.077, de 30 de Dezembro de 2004 , nos procedimentos realizados sob a 

modalidade PREGÃO será, no entendimento desta CGETI, APLICÁVEL , ou seja, 

não se deixará  de aplicar o direito de preferência, visto que no atual ordenamento 

jurídico este instituto se encontra em pleno vigor e a aparente dúvida sobre sua 

aplicação ou não foi elucidada, em nosso entendimento, pela promulgação do 

Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010  que em seu  caput do art.1º , dispõe  “As 

contratações de bens e serviços de informática e automação pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal, direta e indireta, pelas fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o 

controle direto ou indireto da União, serão realizadas conforme o disciplinado neste 

Decreto, assegurada a atribuição das preferências previstas no  art.3º da Lei nº 

8.248, de 23 de outubro de 1991, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.” 

Pelo exposto, verifica-se que não há dúvida na aplicação da regra para o exercício 

do direito de preferência no objeto deste Termo de Referência. 

 

 7.4) DO TIPO DE CONTRATAÇÃO  

 

7.4.1) A licitação é o procedimento administrativo formal em que a 
Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato 
próprio, as LICITANTES interessadas na apresentação de propostas para o 
oferecimento de bens e serviços.  A licitação objetiva garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual 
a todos os interessados. 
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  Nesse sentido, a Lei nº 8.666 de 1993 , ao regulamentar o artigo 
37, inciso XXI , da Constituição Federal , estabeleceu normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  Dessa forma, a licitação é o instrumento hábil de que dispõe a 
Administração para escolher a oferta mais vantajosa dentre aqueles 
interessados em contratar com ela, logo, licitar é a regra , sendo uma 
exceção  a sua não realização.  Assim, diante do exposto, a CGETI – 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e o C OSUP – 
Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da  Informação  em 
conformidade com as disposições no texto constitucional, assim como os 
diversos diplomas legais posteriores, que definem e regulam o processo de 
licitação e os contratos administrativos, NÃO se utilizará de nenhuma das 
hipóteses legais da Contratação Direta. 

 

 

8. DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

8.1) DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO  

 

8.1.1) Para fins de habilitação na licitação, as LICITANTES  terão de satisfazer 
os requisitos relativos à habilitação, a saber: os relativos à habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 
ainda, a apresentação de declaração de cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal . 

A habilitação tem por finalidade, o exame da documentação da LICITANTE  
com objetivo de comprovar: 

8.1.1.1) o conhecimento e a fidelidade cumprimento da legislação que 
envolve o processo licitatório pela LICITANTE; 

8.1.1.2) A relevância da boa saudável econômico-financeira da LICITANTE,  
assim como  

8.1.1.3) A capacidade técnica da LICITANTE , de forma incontroversa, em 
executar o objeto licitado, demonstrando à Administração, através da 
comprovação de execução anterior de objeto equivalente; 
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8.1.2) A LICITANTE detentora da melhor proposta deverá apresentar os 
seguintes documentos de habilitação: 

 

8.1.2.1) Relativos à Habilitação Jurídica : 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da LICITANTE , 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

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

c) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 
 

8.1.2.2) Relativos à Regularidade Fiscal : 

 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
se houver, relativo à sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do LICITANTE , ou outra equivalente, na 
forma da lei, dentro do prazo de validade; 

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

 

8.1.2.3) Relativos à Qualificação Técnica : 

 

a) Os documentos relativos à qualificação técnica apresentam-se como de 
substancial importância, assim como os demais documentos, visto que 
tem como objetivo, assegurar que a Administração formalize contrato com 
a LICITANTE  que demonstre pertinente capacidade técnica para 
execução do objeto licitado.  

a.1) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação de 
Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
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Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
LICITANTE  tenha executado fornecimento equivalente ou similar, em 
conformidade com as características técnicas do objeto previstas 
neste Termo de Referência. 

a.2) O(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o endereço e o 
telefone do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio para que a 
SUSEP possa manter contato com a(s) entidade(s) atestante(s). 

8.1.2.4) Relativos à Qualificação Econômico Financeira : 

 

a) 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, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 

 

b) Certidão negativa de falência ou concordata, ou de recuperação 
judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

8.1.2.5) Relativos ao Cumprimento do disposto no inciso XXXI II do art. 7º 
da Constituição Federal : 

a) Declaração  do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do 
art. 7º, XXXIII , da Constituição Federal, de conformidade com a Lei 
Federal nº. 9.854//99, regulamentada pelo Decreto Presidencial nº. 
4.358, de 05//09//2002; 
 

8.1.2.6) Relativos à Inexistência de Fatos Impeditivos para a sua 
habilitação : 

a) Declaração  expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, 
conforme regulamentação constante da IN/MARE nº 05/95  e ciência da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do § 2°, do 
art. 32 da Lei Federal nº. 8.666//1993 , alterado pela Lei nº. 9.648//1998 ; 
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 8.2) DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 

8.2.1) Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência 
a serem fornecidos deverão, obrigatoriamente,  possuir as especificação 
técnicas de forma clara e detalhada dos materiais o ferecidos, indicando o 
modelo, a marca do fabricante e o número de série , podendo ser 
desclassificada a proposta que omitir estes dados ou a eles acrescentar 
expressões como: “referência”, “similar”, “atende”, “conforme especificado” ou 
“conforme nossa disponibilidade de estoque”; 
 

8.2.2) Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência 
a serem fornecidos deverão ser novos, não denotando uso anterior ou 
recondicionamento e em linha de produção, não podendo haver qualquer 
anúncio de descontinuidade pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. 
Deverá ser apresentada declaração do fabricante, junto com a Documentação 
Técnica. 
 
8.2.3) Na hipótese do modelo do equipamento referente ao objeto deste Termo 
de Referência sofrer descontinuidade a LICITANTE  deverá entregar o modelo 
mais recente (substituto), com características técnicas iguais às exigidas neste 
Termo de Referência. 
8.2.4) Todos os equipamentos referentes ao objeto deste Termo de Referência 
a serem fornecidos deverão entregues em suas embalagens individuais, 
devidamente lacradas, com todos os itens e acessórios necessários à sua 
perfeita instalação e funcionamento incluindo cabos, conectores, interfaces, 
suportes e softwares de instalação e/ou configuração; 
 
8.2.5) O prazo de entrega dos equipamentos, não poderá exceder a 30 (trinta) 
dias úteis  a contar da data de assinatura do contrato e, somente poderá ser 
prorrogado em caso de força maior, devidamente comprovado pelo 
CONTRATADO , por escrito, até 48 (quarenta e oito) horas antes do término do 
prazo anteriormente estabelecido; 
 
8.2.6) Declaração expressa de que todos os impostos, taxas, fretes, seguros se 
necessários, e demais encargos, bem como todas as despesas relativas à 
consecução eficiente e integral do objeto da presente licitação encontram-se 
inclusos no preço apresentado na proposta; 
 
8.2.7) O prazo de garantia deverá ser discriminado cobrindo o quantitativo dos 
equipamentos estabelecidos no Termo de Referência item 3  - DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO  e não poderá ser inferior a 36 
(trinta e seis), contado da data de recebimento definitivo, conforme o item 11 .- 
“DO LOCAL, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS  
EQUIPAMENTOS CONTRATADOS ”; 

 

8.2.8) Declaração de que durante o prazo de garantia oferecido para os 
equipamentos cotados, o próprio fornecedor, às suas expensas, sem qualquer 
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ônus para o Superintendência de Seguros Privados, compromete-se a cumprir 
todas as condições de garantia dos equipamentos exigidas neste Termo de 
Referência ou as estipuladas em sua proposta quando maior; 
 
8.2.9) O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser igual a 36 (trinta e 
seis) meses, para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica 
no local (“ ON SITE”)  e fornecida aos equipamentos nas instalações da Sede 
da SUSEP no Rio de Janeiro e em suas Representações Regionais no Estado 
de São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.  O prazo de garantia 
começa a contar da data de emissão do Recibo declarando o (“Recebimento 
Definitivo” ) dos equipamentos, compreendendo a reposição e reinstalação de 
todos os produtos com defeitos de fabricação e/ou montagem, incluindo 
quaisquer peças ou componentes, sem ônus para a Contratante. 

 

 8.3) DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO  

 

8.3.1) o critério de aceitabilidade  de preço  para os equipamentos cotados 
será estabelecido pelo MENOR PREÇO, em moeda corrente nacional, 
expressos em algarismos e por extenso; 
 

8.3.2) A proposta de preço deverá ser cotada pelo MENOR PREÇO do objeto  
licitado, de acordo com as especificações estabelecidas e demais exigências 
contidas neste Termo de Referência, no qual deverão estar incluídos todos os 
impostos, taxas e contribuições, fiscais ou parafiscais, serviços de frete, 
transporte e assistência técnica, assim como quaisquer outras despesas 
necessárias ao fornecimento dos equipamentos. 

 

8.3.3) O objeto do Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na 
proposta da LICITANTE vencedora, que será fixo e irreajustável, nos termos 
dispostos em conformidade com o art. 28, caput e § 1º, da Lei nº 9.069, c/c os 
arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001 . 

 

8.3.4) Será declarado vencedor, a LICITANTE  que oferecer o Menor Preço , 
atender todas às exigências de habilitação, assim como às especificações 
técnicas contidas no Termo de Referência para o objeto licitado; 

 

8.3.5) O preço ajustado poderá sofrer correção desde que não reste dúvida da 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do 
art. 65, da Lei 8.666/93 . 
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 8.4) DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
 

8.4.1) Tendo em vista os princípios constitucionais da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa e da 
vinculação ao instrumento convocatório, a concepção dos critérios de 
julgamento formulados pela CGETI estão rigorosamente em conformidade com 
os princípios constitucionais da isonomia e da seleção da proposta mais 
vantajosa. 

 Como o tipo de licitação escolhido foi o de “MENOR PREÇO” , logo, pois, 
ele constituir-se-á como critério de julgamento, em conformidade com o Inciso 
I, do art. 45 da Lei 8.666/93 , combinado com o Inciso X, do art. 4º, da Lei nº 
10.520/2002 e o § 2º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005 , contudo, deve ficar 
claro que, além do critério de Menor preço, as exigências referentes às 
especificações técnicas e os requisitos de habilitação compõe os requisitos 
mínimos para a escolha da proposta mais vantajosa. 

 

 

9. DA AMOSTRA 

 

 9.1) NÃO será exigido solicitação de AMOSTRA  à LICITANTE, detentora da 
melhor proposta para esta licitação. 

 

 

10. DA VISITA TÉCNICA 

 

 10.1) As LICITANTES interessadas em participar deste processo licitatório 
poderão visitar os locais de entrega deste objeto.  Assim, as LICTANTES deverão 
inteirar-se dos locais e dos procedimentos para poderem efetuar a visita técnica nas 
dependências do CONTRATANTE,  conforme os locais descritos no Item 9 - DO 
LOCAL, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS 
EQUIPAMENTOS CONTRATADOS , subitem 9.2.  A visita técnica faz-se 
necessária em conformidade com artigo 30, inciso III da Lei 8.666/93, com a 
finalidade de que as LICITANTES  verifiquem as condições das instalações, 
recursos, peculiaridades e complexidades que por ventura os locais de entrega do 
objeto contratado 

 

 10.2) A visita técnica dos locais de entrega dos equipamentos poderá ser 
realizada nos dias úteis, de segunda a sexta feira, exceto sábados, domingos e 
feriados no período de 9h às 18h, até 1 (um) dia  útil antes da data realização da 
licitação.  As LICITANTES  interessadas deverão, previamente , agendar a visita 
para realização da vistoria Técnica na cidade do Rio de Janeiro, no Edifício do 
Banco Central, Av presidente Vargas, 730, 10º andar – Torre 01 com a 
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Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da Informação – COSUP, 
pelos telefones (21) 3233-4159 ou (21) 3233-4397. 

 

 10.3) A visita técnica NÃO será obrigatória NEM tampouco  será exigida com 
fins de habilitação, constituindo-se, pois, numa faculdade a sua realização.  
Contudo, as LICITANTES interessadas em participar deste processo licitatório 
poderão se valer desta prerrogativa, caso necessitem de esclarecimentos adicionais 
para elaboração de suas propostas.  Por conseguinte, para as LICITANTES  que 
usufruírem desta prerrogativa será expedido um Termo de Visita Técnica  de que 
esta, mediante seu representante, visitou os locais onde serão entregues os 
equipamentos. 

 

 10.4) A apresentação da proposta de preços na licitação torna evidente que as 
LICITANTES tomaram conhecimento e estão em total concordância com este 
Termo de Referência e Edital, inteirando-se de todas as informações relevantes á 
formulação de suas proposta comerciais.  Não serão admitidas alegações 
posteriores, por parte das LICITANTES , acerca de quaisquer falhas, 
desconhecimento das condições ou omissões em suas propostas como justificativa 
para eximirem-se da responsabilidade de cumprir com suas obrigações. 

 

11. DO LOCAL, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO S 
EQUIPAMENTOS CONTRATADOS  

 

 11.1) Os notebooks deverão ser entregues, na Sede da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP , situado na Av Presidente Vargas, 730 - 10º andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ e em suas Representações Regionais situadas no 
Estado do Rio Grande do Sul , no Estado de São Paulo e no Distrito Federal , 
em dias úteis, de segunda a sexta feira, exceto sábados, domingos e feriados no 
período de 9h às 18h no prazo de 30 (trinta) dias úteis , a contar da data de 
assinatura do contrato. 

 

 11.2) O prazo de entrega  dos notebooks poderá ser prorrogado  a critério da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP , desde que seja requerido pelo 
CONTRATADO , por escrito, em até 48 (quarenta e oito) horas , antes do término 
do prazo estabelecido no item 11.1 . 
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11.3) Os notebooks deverão ser entregues, nos locais e nos quantitativos, 
respeitando-se a seguinte tabela abaixo: 

 

Local de Entrega Endereço Quantidade de 
Notebooks 

Sede da SUSEP 

Rio de Janeiro  – Av 
Presidente Vargas, 730 – 

Centro – Rio de janeiro – Cep: 
20071-900 

Tel. 3233-4159 

20 

GRFRS – Gerência 
Regional de 

Fiscalização do Rio 
Grande do Sul 

Rio Grande do Sul  – Rua 
Coronel Genuíno, 421 – 11º 
andar – Porto Alegre – Cep: 

90010-350. 

Tel. (51) 3221-3513/3221-
0779 

Fax. (51) 3212-6712 

 

2 

GRFSP – Gerência 
Regional de 

Fiscalização de São 
Paulo 

São Paulo  – Rua Formosa, 
367 – 26º andar- Edifício CBI 
São Paulo – Cep: 01049-000. 

Tel. (11) 3224-5000 

Fax. (11) 3224-5005 

 

28 

 

 11.4) A entrega dos notebooks será supervisionada por servidores formalmente 
designados para esta função, de acordo com a PORTARIA SUSEP Nº3.734, de 02 
de Agosto de 2010 . 

 

 11.5) Todos os equipamentos (notebooks) fornecidos deverão ser novos, sem 
reforma, sem uso anterior, não recondicionados e em linha de produção, entregues 
em suas embalagens devidamente lacradas, dentro do prazo estabelecido no item 
11.1, com todos os itens de hardware e software necessários ao perfeito 
funcionamento do equipamento, de acordo com as especificações estabelecidas no 
item 3  deste termo de Referência; 

 11.6) Todos os equipamentos (notebooks) entregues deverão ser idênticos, 
sendo vedado qualquer tipo de diferença na configuração do hardware, do software 
e na características visuais entre eles. 
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 11.7) O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser igual a 36 (trinta e seis) 
meses, para reposição de peças, serviços, inclusive assistência técnica no local 
(“ ON SITE”);  O prazo de garantia começa a contar da data de expedição do 
(“Recibo Definitivo” ) dos equipamentos, compreendendo a reposição e 
reinstalação de todos os produtos com defeitos de fabricação e/ou montagem, 
incluindo quaisquer peças ou componentes, sem ônus para a Contratante. 

 

 11.8) Aplica-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de def esa do Consumidor . 

 

 

12. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

 12.1) Observado o disposto no artigo 73 da Lei 8.666/93, inciso II  os 
equipamentos serão recebidos, obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 

 

 12.2) Recebimento Provisório : 

  Os notebooks serão recebidos provisoriamente , pela Comissão de 
recebimento de Material designada – item 11.4 , conforme o disposto no art. 15, §8º,  
da Lei 8.666/93  considerando, ainda, o que dispõe os artigos 62, 69, 73 e 74  da mesma 
Lei.  A Comissão receberá os equipamentos, mediante a emissão de “ Recibo 
Provisório ”, assinado pelas partes , para efeito da posterior verificação da 
quantidade e análise da conformidade das especificações técnicas dos 
microcomputadores de acordo com o Item 3 do Termo de Referência – DA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO  do quantitativo total dos equipamentos 
entregues. 

 

 12.3) Recebimento Definitivo : 

 

  Os notebooks serão recebidos definitivamente  após a verificação da 
quantidade, da qualidade e as características técnicas do quantitativo total dos 
equipamentos se os mesmos estão em conformidade com as especificações 
técnicas estabelecidas, de acordo com o Termo de Referência Item 3 –  DA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO .  Após cumpridas todas as etapas para 
verificação de todos os equipamentos e a relevante aceitação  pela Comissão de 
Recebimento , será expedido, o “Recibo Definitivo” , assinado pelas partes  no 
prazo de até 30 (Trinta) dias úteis , prorrogável uma vez , por igual período , a 
contar da data do recebimento provisório.  

 

 12.4) O inicio da contagem do prazo de garantia do objeto contratado, dar-se-à a 
partir da data de emissão do recebimento definitivo. 
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 12.5) O recebimento do equipamentos será realizado por meio de uma 
Comissão de Recebimento de Material: 

 

12.5.1) O Recebimento  é o ato pelo qual o material adquirido é entregue à 
SUSEP ou às suas Representações no local previamente designado, não 
implicando em aceitação.  Transfere apenas a responsabilidade pela guarda 
e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor estabelecendo 
a data efetiva da entrega do material.  
 
12.5.2) A Aceitação é o ato pelo qual a Comissão de Recebimento de 
Materiais se manifesta, declarando que, todos os equipamentos entregues à 
SUSEP ou às suas Representações, no local previamente designado, foram 
verificados e estão em conformidade com às especificações técnicas.  A 
partir deste instante para comprovar a aceitação, será emitido pela comissão 
o documento denominado, “Recibo Definitivo” . 
 
12.5.3) A Rejeição é o ato pelo qual a Comissão de Recebimento de 
Materiais se manifesta rejeitando , no todo ou em parte , os equipamentos 
que estiverem fora das especificações técnicas estabelecidas, de acordo com 
o Termo de Referência Item 3 –  DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
OBJETO.  
 

 12.6) O aceite dos equipamentos será efetuado pela Comissão de Recebimento 
de Material, servidores designados pelo SUSEP, em conformidade o que dispõe o 
artigo 15, §8º da Lei 8.666/93  que expedirão o documento de “Recebimento 
Definitivo” e elaborarão um relatório a ser encaminhado ao Fiscal do Contrato  
para que sejam tomadas as devidas providências para aprovação e, posteriormente, 
os pertinentes procedimentos a liberação do pagamento da(s) Notas fiscais/faturas. 

 
 12.7) A fim de facilitar a entrega do objeto proposto, o CONTRATADO  deverá, 
obrigatoriamente,  agendar o dia da entrega dos equipamentos com a Comissão de 
Recebimento de Material da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP  em 
suas Representações Regionais situadas no Estado do Rio Grande do Sul , no 
Estado de São Paulo e no Distrito Federal , em dias úteis, de segunda a sexta 
feira, exceto sábados, domingos e feriados no período de 9h às 18h no prazo de 5 
(cinco) dias úteis , a contar da data de assinatura do contrato, por meio do 
telefones estabelecidos no ITEM 11 – DO LOCAL, DOS PRAZOS E DAS 
CONDIÇÕES DE ENTREGA – subitem 11.3 . 

 
 

 12.8) O CONTRATADO efetuará a troca do(s) equipamento(s) que não 
atender(em) as especificações no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do 
recebimento da solicitação. 

 

 12.9) O(s) representante(s) da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
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execução do  objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos. 

 

 12.10) O pagamento será efetuado após a emissão do “Recebimento 
Definitivo”  observado o disposto no artigo 73 da Lei 8.666/93 ; 

 

 

13. DA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DO OBJETO EM CONSOÂNCIA COM O TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 

 13.1) A fim de permitir que as especificações técnicas dos equipamentos 
entregues sejam analisados com maior facilidade e objetivamente avaliados sob o 
ponto de vista técnico pela Comissão de Recebimento de Material serão 
empregados programas específicos e uma Planilha de referência para Verificação 
da Adequação técnica  para auxiliar nos trabalhos da comissão.  A planilha para 
verificação da adequação técnica deverá seguir um modelo proposto, 
oportunamente, pela comissão de recebimento. 

13.1.1) O equipamento entregues serão submetidos à análise PC WIZARD 
2010 e CPU-Z 2010.  Poderão ser utilizados outros programas específicos, a 
critério da comissão de recebimento de material para auxiliar na verificação 
da aderência dos equipamentos às especificações técnicas. 

 

 13.2) Os equipamento entregues deverão estar corretamente identificados com 
o nome do CONTRATADO , contendo toda a documentação técnica (prospectos, 
manuais etc.), softwares e acessórios.  Notadamente, no diz respeito aos itens 
3.1.11. – SOFTWARES: SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE S 
APLICATIVOS, 3.1.13. – COMPATIBILIDADE e 3.1.14. – DOCUMENTAÇÃO E 
CERTIFICADOS.  Assim como, apresentar-se em embalagem apropriada dispondo 
da pertinente informação quanto às suas características, tais como: marca, modelo, 
numero de série, código do produto etc. 

 

 13.3) A fim de ser verificada a compatibilidade dos equipamento entregues, com 
as especificações contidas no Termo de Referência, os equipamentos poderão ser 
instalados ou conectados a outros equipamentos e sobre estes serão aplicados 
todos os testes e procedimentos para avaliação.  Será permitida a assistência de 
terceiros para auxiliar os trabalhos de verificação da comissão. 

 

 13.4) A Comissão de Recebimento de Material realizará os procedimentos de 
avaliação dos equipamentos e expedirão um relatório denominado Relatório de 
Avaliação do Objeto .  O Relatório comunicará se os equipamentos estão em 
conformidade ou não  com as especificações técnicas constante do item 3  deste 
Termo de Referência. 
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13.4.1) Na hipótese  dos equipamentos serem aprovados  pelo Relatório 
de Avaliação elaborado pela Comissão de Recebimento de Material, os 
equipamentos serão considerados homologados  e a Comissão de 
Recebimento de Material, procederá o aceite e expedirá o recibo de 
“Recebimento Definitivo” e encaminharão cópia do recibo e do relatório ao 
Fiscal do Contrato para ciência e, posteriormente, a pertinente execução dos 
procedimentos para liberação do pagamento da(s) Nota(s) fiscais/faturas. 

13.4.2) Na hipótese  dos equipamentos serem reprovados  pelo Relatório 
de Avaliação , no todo ou em parte, em virtude da não conformidade  
com as especificações técnicas, os equipamentos serão considerados não 
homologados , ou seja, eles serão rejeitados .  Assim, a Comissão de 
Recebimento de Material, NÃO expedirá o recibo de “Recebimento 
Definitivo” até que todos ou parte dos equipamentos defeituosos ou fora da 
especificação sejam substituídos por outros que atendam às especificações 
técnicas exigidas. 

 

13.4.3) O equipamento será rejeitado  quando: 

a) apresentar problemas de funcionamento durante a fase de 
verificação; 

b) apresentar características técnicas inferiores em relação às 
especificações técnicas do Termo de Referência; 

c) apresentar característica técnicas superiores em relação às 
especificações técnicas do Termo de Referência e não vir, 
obrigatoriamente, acompanhado da declaração do CONTRATADO  de 
que entregará todos os equipamentos ofertados idênticos; 

Portanto, na hipótese do(s) equipamento(s) ser(em) rejeitado(s) , o 
Relatório de Avaliação do Objeto  será enviado ao Fiscal de Contrato 
para que ele possa tomar as devidas providências para que os 
equipamentos defeituosos ou fora da especificação sejam substituídos por 
outros que atendam às especificações técnicas exigidas. 

 

 13.4) A Comissão de Recebimento de Material durante todo o processo de 
verificação dos equipamentos poderá solicitar a presença de um representante do 
CONTRATADO para esclarecimento de dúvidas relativas quanto a qualidade de 
hardware ou quanto às especificações técnicas dos componentes. 
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14. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 

 

  Além de outras obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, em 
particular no item 3  – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO  ou em lei, 
particularmente na Lei nº 8.666/1993, constituem obrigações da CONTRATADA : 

 
 14.1) OBSERVAR , na execução do objeto do presente CONTRATO, todas as 
condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

 14.2) MANTER durante toda a vigência do CONTRATO todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas por lei, na ocasião da contratação (habilitação e 
proposta), comprovando, mensalmente e sempre que solicitado pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP , assim como em relação às 
demais exigências contratuais e neste Termo de Referência; 

 

 14.3) ENTREGAR, no prazo de 30 (trinta) dias úteis , a contar da data de 
assinatura do contrato, todos os equipamentos solicitados com todos os itens 
acessórios de hardware e software necessários à perfeita instalação e 
funcionamento, conforme as especificações constantes do Item 3  DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, no quantitativo e locais informados 
no Item 11.3 ; 

 

 14.4) REPARAR  todos os danos e prejuízos que comprovadamente sejam de 
sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos ou mão-
de-obra, em toda área envolvida e em decorrência de erros ou falhas na execução do 
objeto do CONTRATO; 

 

 14.5) FORNECER garantia dos equipamentos “on-site” , nas instalações da 
Sede da Superintendência de Seguros Privados no Rio de Janeiro e em suas 
Regionais localizadas, no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal – 
Brasília, em caso de defeito dos equipamentos, com reposição/substituição parcial ou 
total de componentes e/ou substituição dos mesmos quando não for possível sua 
manutenção, sem ônus para a Superintendência de Seguros Privados; 
 

 14.6) FORNECER equipamentos novos, sem uso, não recondicionados, e em 
linha de produção e acondicionados em suas embalagens originais de fábrica; 

 

 14.7) ENTREGAR, juntamente com os equipamentos, todas as mídias de 
instalação originais e/ou de recuperação contendo drivers, programas de instalação e 
documentação, bem como documentos impressos (contrato de licenciamento de 
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usuário final e certificado de autenticidade) que comprovem o seu licenciamento em 
nome da Superintendência de Seguros Privados ; 
 
 14.8) CUMPRIR, durante a execução do CONTRATO, as leis federais, estaduais 
e municipais vigentes ou que entrarem em vigor, sendo a única responsável pelas 
infrações cometidas, convencionando-se desde já, que a Superintendência de Seguros 
Privados poderá descontar de qualquer crédito da CONTRATADA a importância 
correspondente a eventuais pagamentos desta natureza que venha efetuar por 
imposição legal; 
 

 14.9) CUMPRIR com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)  que sejam compatíveis com 
o regime de direito público; 

 

 14.10) GARANTIR  que o objeto deste CONTRATO não infringe quaisquer 
patentes, direitos autorais ou “trade-secrets”, sendo responsável pelos prejuízos, 
inclusive honorários de advogados, custas e despesas decorrentes de qualquer ação 
judicial ou processo iniciado contra a Superintendência de Seguros Privados, por 
acusação da espécie, devendo o CONTRATADO ser chamada à autoria para 
comparecer ao processo pela melhor forma prevista em direito; 

 

 14.11) ASSUMIR todos os gastos e despesas dos equipamentos ou 
componentes substituídos que se fizerem necessários para o cumprimento do 
Contrato, tais como: ferramentas, transportes, fretes, peças, acessórios, impostos, e 
seguros, no caso de haver necessidade de retirada de equipamentos das 
instalações da Superintendência de Seguros Privados – Sede ou de suas Regionais 
conforme os endereços definidos nos termos do item 7 ; 

 

 14.12) SUBSTITUIR por novos com igual especificação técnica, sem qualquer 
ônus para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP  e após prévia 
verificação e aprovação deste, os equipamentos e/ou respectivos acessórios, cujo 
reparo não for possível realizar; 

 

 14.13) CORRIGIR quaisquer falhas verificadas no objeto contratado, sem 
qualquer ônus adicional para a Superintendência de Seguros Privados, respeitando o 
prazo mínimo de garantia de 3 (três) anos; 

 

 14.14) PRESTAR garantia aos microcomputadores e respectivos acessórios 
quando for o caso, no prazo igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, contados a 
partir da data da emissão do aceite do termo circunstanciado de recebimento 
definitivo; 
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15. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

 

 15.1) REALIZAR  os pagamentos devidos ao CONTRATADO , nas condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

 15.2) DESIGNAR, como Gestor do CONTRATO , o titular do Coordenação 
Geral de Tecnologia da Informação - CGETI, a quem caberá acompanhar a 
execução do objeto contratado, a liquidação da despesa, o atestado de 
cumprimento das obrigações assumidas, consoante as disposições do artigo 67 da 
Lei nº 8.666/1993 ; 

 

 15.3) DESIGNAR, como Fiscal do  Contrato,  o titular do Coordenação de 
Suporte Operacional de Tecnologia da Informação - COSUP, a quem caberá fiscalizar 
a execução do objeto contratado para atestar a conformidade da quantidade e 
qualidade dos equipamentos e produtos entregues com o de acordo com as 
especificações contidas no termo de referência, sendo responsável pela fiscalização 
direta de sua execução do objeto contratado; 
 
 15.4) REALIZAR , quando conveniente, a substituição do Gestor/Comissão de 
Recebimento designados nos incisos anteriores, por outros profissionais, mediante 
carta endereçada ao CONTRATADO ; 
 
 15.5) COLOCAR  à disposição do CONTRATADO todas as informações 
necessárias para a perfeita execução do objeto deste Termo de Referência; 
 
 15.6) COMUNICAR ao CONTRATADO , por escrito: 

15.6.1) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados 
com este Termo de Referência e ao CONTRATO; 

15.6.2) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de 
condutas irregulares da CONTRATADO , concedendo-lhe prazo para defesa;  
15.6.3) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Termo de 
Referência. 

 

 15.7) PERMITIR o acesso ao pessoal do CONTRATADO às dependências da 
CONTRATANTE  para a realização da entrega dos equipamentos adquiridos ou, 
para prestação do serviço de assistência técnica necessários a manutenção dos 
equipamentos, assim como a correção das falhas eventualmente detectadas na 
execução do objeto contratado, resguardadas todas as necessidades de sigilo e 
segurança, assim como dependerá de autorização da CONTRATANTE  toda e 
qualquer intervenção nos equipamentos para realização de manutenção corretiva; 
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 15.8) PRESTAR ao CONTRATADO , em tempo hábil, todas as informações 
necessárias à execução dos serviços de assistência técnica; 

 

 15.9) ACOMPANHAR , SUPERVISIONAR e FISCALIZAR  o 
fornecimento/entrega do equipamentos ou serviço de assistência técnica do objeto 
do contrato de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

 15.10) PROMOVER a verificação das especificações técnicas do objeto 
contratado em conformidade com as especificações propostas no item 3 - DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO  deste Termo de Referência; 

 

 15.11) REJEITAR , no todo ou em parte, a entrega/fornecimento de 
equipamentos realizado em desacordo com as especificações técnicas contidas 
neste Termo de Referência; 

 

 15.12) NÃO PERMITIR que terceiros executem os serviços de assistência 
técnica: manutenção ou reparo nos equipamentos; 

 

 15.13) NOTIFICAR ao CONTRATADO sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos equipamentos para que sejam adotadas as 
medidas necessárias para a correção dos problemas; 

 

 15.14) SOLICITAR  a substituição dos equipamentos defeituosos; 

 

 

16. DO GESTOR DO CONTRATO E DO FISCAL DE CONTRATO 

 

 16.1) A fiscalização da execução do Contrato  serão exercidos por meio de um 
representante (denominado Fiscal do contrato ), designado em virtude da 
titularidade da Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da Informação - 
COSUP, para fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como 
dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de 
sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao 
CONTRATADO , conforme determina o art. 67, da  Lei n º 8.666/1993 , e suas 
alterações; 

 16.2) A Gestão da execução do Contrato  será exercida por meio de um 
representante (denominado Gestor do contrato ), designado em virtude da 
titularidade da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGETI, 
responsável por acompanhar (tomar todas as decisões e providências) que 
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ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato , consoante o disposto no § 2º, 
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e artigo 6º do Decr eto nº 2.271/97 ; 

 

 

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

 17.1) A fiscalização da execução do Contrato serão exercidos por meio de um 
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela 
CONTRATANTE , aos quais compete, fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos 
serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de 
tudo darão ciência ao CONTRATADO , conforme determina o art. 67, da Lei n º 
8.666/1993, e suas alterações. 

 

 17.2) O representante do CONTRATANTE  anotará, em registro próprio, todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância 
do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados; 

 

 17.3) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante serão encaminhadas, posteriormente, à autoridade competente, ou 
seja, aos superiores da CONTRATANTE em tempo hábil para adoção das medidas 
convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº.8.666/93 ; 

 

 17.4) A existência da fiscalização do CONTRATANTE  de nenhum modo diminui 
ou altera a responsabilidade da CONTRATADO  na prestação dos serviços a serem 
executados; 

 

 17.5) Cabe ao CONTRATADO atender prontamente e dentro do prazo 
estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do 
Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CO NTRATANTE , 
não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer 
exclusão ou redução da responsabilidade do CONTRATADO , que é total e irrestrita 
com relação aos serviços contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a 
mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 
observada na execução do Contrato. 

 

 17.6) O CONTRATANTE  poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário 
ou preposto da CONTRATADO  que venha causar embaraço à fiscalização ou que 
adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 
atribuídas. 
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 17.7) Não se configurará, tampouco, e em nenhuma hipótese , a co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou 
assistentes. 

18. DO PAGAMENTO 

 

 18.1) O pagamento será efetuado, mediante ordem bancária, através de crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADO , em até 10 (dez) 
dias úteis a contar da data de expedição do “Recibo Definitivo”,  atesto e 
aprovação da Nota Fiscal/Fatura em 2(duas) vias por servidor designado conforme 
disposto no art.67 e 73 da Lei nº 8.666/93 . 

 

 18.2) Será feita retenção no percentual indicado na Tabela constante da IN n° 
28, de 1° de março de 1999  ou a que venha a substituí-la, a título de IRPJ (Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica), COFINS (Contribuição para Financiamento de 
Seguridade Social), PIS/PASEP e CSL (Contribuição Social sobre o Lucro), salvo as 
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, que deverão anexar o Termo de Opção, 
devidamente autenticado, à Nota Fiscal quando da entrega do material. 

 

 18.3) Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES,a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 18.4) A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo 
Gestor do Contrato designado pela CONTRATANTE , o qual somente atestará o 
fornecimento dos equipamentos e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para 
pagamento quando cumpridas, pelo CONTRATADO , todas as condições 
pactuadas. 

 

 18.5) Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à licitante vencedora e o 
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP . 

 

 18.6) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à licitante vencedora para as correções 
solicitadas, não respondendo a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP  
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 
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19. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

 

 19.1) A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de 
alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.  Contudo, 
este elemento poderá ser incluído como item específico  no edital. 

 

 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

 20.1) - O CONTRATADO , antes da assinatura do contrato, deverá apresentar 
garantia de execução de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na 
modalidade que vier a escolher, dentre as modalidades previstas no §1º do artigo 
56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 . 

 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 21.1) 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: 

 

21.1.1) advertência; 

21.1.2) 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; 

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

21.1.4) 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. 

21.1.5) A penalidade estabelecida no item 21.1.2 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. 
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21.1.6) 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 d e 1993. 

 

21.1.7) A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
 
  
 

22. DA COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL E DO RESPONSÁVEL PELO  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 22.1) Centro de Suporte à Tecnologia da Informação – CGETI\COSUP. 

 22.2) Francisco Miguel Corrêa Rodrigues – CGETI\COSUP. 

 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 23.1) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus 
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-
se-ão os dia úteis.  Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Termo de 
Referência  em dias de expediente na Superintendência de Seguros Privados, 
Representações ou Regionais . 

 

 23.2) São partes integrantes deste Termo de Referência, para todos o fins e 
efeitos, os seguintes anexos: 

22.2.1) ANEXO I: PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

22.2.2) ANEXO II: DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

22.2.3) ANEXO III: MODELO DE RECIBO PROVISÓRIO 

22.2.4) ANEXO IV: MODELO DE RECIBO DEFINITIVO   
 

23.3) Conforme o disposto no art. 96 da Lei nº 8.666/93 , é crime : 

“Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para aquisição ou venda de bens ou merca dorias, ou 
contrato dela decorrente:” 

I - elevando arbitrariamente os preços; 
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercado ria falsificada ou 
deteriorada; 
III - entregando uma mercadoria por outra; 
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 
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V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais  onerosa a 
proposta ou a execução do contrato; 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e mul ta 

 

 23.4) Aplicar-se-ão aos casos omissos as demais disposições em conformidade 
com a Lei 10.520, de julho de 2002 , nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 
2000, nº 5.450, de 31 de maio de 2005  e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 . 

 

 23.5) A Superintendência de Seguros Privados  - SUSEP poderá realizar 
acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, respeitados os 
limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 , e suas alterações, tendo como base os preços 
constantes da(s) proposta(s) do(s) CONTRATADO.  

 

 

 

 

LUIZ BERNARDINO MINISTÉRIO BARBOZA 

Coordenador Geral - CGETI 
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Ministério da Fazenda  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

ANEXO B - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 
 

 

 

ITEM 01: NOTEBOOK COMPLETO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

(UNIDADE) 

FABRICANTE/MODELO  PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

NOTEBOOK 

 
    

Garantia e 
Suporte 
Técnico 
pelo prazo 
de 36(trinta 
e seis 
meses) 

    

VALOR TOTAL  
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Ministério da Fazenda  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

Nome da empresa: 
 
  Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão 
Eletrônico nºXXX/2010, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada 
para aquisição de .........................................................................(MENCIONAR OS 
ITENS/SERVIÇOS REFERENTES À(S) PROPOSTA(S) APRESENT ADA(S) nas 
instalações da Superintendência de Seguros Privados, localizada no Rio de Janeiro e 
em suas Representações Regionais no Estado de São Paulo e no Estado do Rio 
Grande do Sul.  

  Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e 
condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como 
estar completamente de acordo com todas as exigências do Termo de Referencia e 
Edital, que o integram, independentemente de transcrição.  

  Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Representante da empresa, 
abaixo identificado, todos os locais de realização da entrega do objeto a ser contratado 
e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido. 
 
 
______________________________                       
______________________________ 
Empresa                                                                    CNPJ 
______________________________                       
______________________________ 
Endereço                                                                   Telefone/Fax 
______________________________ 
E-mail  
 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXX de 2010. 
 
 
______________________________                   ______________________________ 
Representante Legal da Empresa                         Superintendência de Seguros 
Privados 
RG................................Órgão Expedidor......................................                 
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Ministério da Fazenda  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

MODELO DE RECIBO PROVISÓRIO 
 
 
 

 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE  
SEGUROS PRIVADOS 
 

RECIBO PROVISÓRIO 

RECEBEMOS PROVISORIAMENTE  A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) 
NA NOTA FISCAL Nº______________________DE _____/_____/_____ 
ENTREGUES PELA EMPRESA____________________________________ 
PARA EFEITO DA POSTERIOR VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO 
MATERIAL COM AS ESPECIFICAÇÕES PELO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 
ÚTEIS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (item 12 e 
13), ESTANDO A(S) MERCADORIAS EM CONFORMIDADE COM A 
NOTA DE EMPENHO Nº _________________. 

APÓS A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SERÁ EXPEDIDO O 
RECEBIMENTO DEFINITIVO E, A NOTA FISCAL, POSTERIORMENTE, 
ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO 
 
 
O RECEBIMENTO DEFINITIVO REALIZAR-SE-Á, SOMENTE SE TODOS OS 
EQUIPAMENTOS ESTIVEREM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇ OES 
 
 
 

                    XXXXXXXXXXX,____de ___________________ de _______ 
                                cidade 
 

 

Responsável pelo Recebimento  
 
 

Matricula  Carimbo  

Fornecedor  
 
 

CPF  Nº Identidade  
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Ministério da Fa zenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

MODELO DE RECIBO DEFINITIVO 
 
 
 

 
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE  
SEGUROS PRIVADOS 
 

RECIBO DEFINITIVO 

RECEBEMOS DEFINITIVAMENTE  A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NA 
NOTA FISCAL Nº__________________DE _____/_____/_____ ENTREGUES 
PELA EMPRESA_____________________________________ EM VIRTUDE 
DA CONFORMIDADE DO MATERIAL COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (item 12 e 13 ), 
ESTANDO A(S) MERCADORIAS EM CONFORMIDADE COM A NOTA DE 
EMPENHO Nº _________________. 
 
 
 
 
 
O RECEBIMENTO DEFINITIVO REALIZAR-SE-Á, SOMENTE SE TODOS OS 
EQUIPAMENTOS ESTIVEREM DE ACORDO COM ÀS ESPECIFICAÇ OES 
 
 
 

                    XXXXXXXXXXX,____de ___________________ de _______ 
                                cidade 
 
 
 

 

Responsável pelo Recebimento  
 
 

Matricula  Carimbo  

Fornecedor  
 
 

CPF  Nº Identidade  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

     DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 
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 
 
a) 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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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
Anexo D – MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato para aquisição de 50 notebooks, 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 Rua Buenos 
Aires, nº 256, 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>/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 15414.003569/2010-12, mediante as condições inseridas nas 
cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 50 (cinqüenta) notebooks. Todos os 
equipamentos (notebooks) deverão possuir sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional em 
português (do Brasil) com direito de downgrade para Microsoft Windows XP Professional com Service 
Pack3 em português (do Brasil), incluindo garantia de 36 (trinta e seis) meses , bem como para a 
prestação de assistência técnica on-site pelo mesmo prazo, para uso no âmbito da sede da 
CONTRATANTE , localizada no Rio de Janeiro e em suas Representações Regionais no Estado de São 
Paulo, no Estado do Rio Grande do Sul e Distrito Federal, conforme especificações indicadas o Anexo 
A do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2010. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente Contrato terá duração de 30 (trinta) dias úteis, contada a partir de 
sua assinatura. 
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CLÁUSULA TERCEIRA  – DA ENTREGA 

 

O material deverá ser entregue na sede da CONTRATANTE , situada na Avenida Presidente Vargas, 
nº 730, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ e em suas Representações Regionais situadas no 
Estado do Rio Grande do Sul, no Estado de São Paulo e no Distrito Federal . 

Parágrafo primeiro. A entrega do produto ocorrerá na forma e prazos estipulados no item 
11 (Do Local, dos Prazos e das Condições de Entrega dos Equipamentos Contratados) do Anexo A do 
Edital do Pregão Eletrônico nº X/20XX. 

Parágrafo segundo. A CONTRATADA  poderá solicitar a prorrogação do prazo previsto 
no item 11 (Do Local, dos Prazos e das Condições de Entrega dos Equipamentos Contratados) do Anexo 
A do Edital do Pregão Eletrônico nº X/20XX, em até 48 (quarenta e oito) horas 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, conforme item 
12.2 do item 12 (Do Recebimento Provisório e Definitivo) do Anexo A do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/2010; 

b) Definitivamente, em até 30 (trinta) dias úteis, prorrogável uma vez, por igual período, 
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 QUARTA – DA GARANTIA 

 

A CONTRATADA  deverá prestar garantia pelo período mínimo de 36 (trinte e seis) meses, 
bem como para a prestação de assistência técnica on-site pelo mesmo prazo, a contar da data do 
recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento de Material, de acordo com o constante item 8 
(Dos Critérios Técnicos) do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico nº X/20XX . 

 

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 Anexo A – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 
nº X/20XX , 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; 
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c)  substituir qualquer empregado julgado indesejável ou inconveniente quando da entrega do material, 
a pedido da CONTRATANTE ; 

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

e) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seu empregado, 
acidentado ou com mal súbito, quando nas dependências da CONTRATANTE .  

f) assumir todos os custos de transação, impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes 
quando solicitados pela CONTRATANTE ; 

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

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

i) fornecer equipamentos novos, sem uso, não recondicionados e em linha de produção e 
acondicionados  em suas embalagens originais de fábrica; 

j) entregar, juntamente com os equipamentos, todas as mídias de instalação originais e/ou de 
recuperação contendo drivers, programas de instalação e documentação, bem como documentos 
impressos (contrato de licenciamento de usuário final e certificado de autenticidade) que comprovem 
o seu licenciamento em nome da CONTRATANTE ; 

k) garantir que o objeto deste Contrato não infrinja quaisquer patentes, direitos autorais ou “trade-
secrets”, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogados, custas e despesas 
decorrentes de qualquer ação judicial ou processo iniciado contra a CONTRATANTE , por acusação 
da espécie, devendo a CONTRATADA  ser chamada à autoria para comparecer ao processo pela 
melhor forma prevista em direito. 

 

CLÁUSULA SEXTA  - 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 (Da Especificação Técnica do Objeto) do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico nº 
X/20XX ; 

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 SÉTIMA  – DO PREÇO 

 

O preço total correspondente à aquisição de 50 (cinqüenta) notebooks corresponde à importância de 
R$ xxx,xx (valor por extenso), não estando sujeito à repactuação.  
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CLÁUSULA OITAVA  - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após a contar da data de expedição do 
Recebimento Definitivo e do 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 .  

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 NONA - DA GARANTIA 

 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a prestação de 
garantia no prazo de 15 (quinze) 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 10 
(dez) dias, contado a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE . 
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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 15 (quinze) 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 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 20XX , pelo programa de  trabalho 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX , na categoria econômica XXXXXX , conforme Nota de Empenho 
20XXNExxxxxx. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

A CONTRATANTE  exercerá através de servidor da Coordenação de Suporte Operacional 
de Tecnologia da Informação - COSUP 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. 
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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; 

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. 
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e) É vedada à CONTRATADA 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° 
X/20XX . 

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. 

 

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 20XX. 

 
 

________________________________________ 

Nome 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

 
 

________________________________________ 

Nome 

Empresa contratada 
 


