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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3/2021/COPOC/DETIC/SUPERINTENDENTE/SUSEP

 

TERMO DE REFERÊNCIA DETIC Nº 02/2021

 

1. OBJETO

 
1.1   Aquisição de suportes para televisores conforme a tabela seguinte:

Id Material/bem CATMAT Qtde Unid
Valor
Unit.

Máximo

Preço item
Máximo (R$)

1
Total de 5 suportes para acondionamento de 5 televisores 75", �po
pedestais, com instalação/montagem no local de entrega, conforme
especificado neste Termo de Referência.

150911 5 Un R$ 900,19 R$ 4.500,95

 
 
2. JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1     Contextualização e Jus�fica�va da Contratação

2.1.1. A Aquisição dos 5 suportes para acondionamento de 5 televisores 75", �po pedestais conforme especificação detalhada neste
processo será instruída pelas seguintes razões:

A estrutura das paredes divisórias da Susep não são resistentes para suportar o peso dos televisores adquiridos.
Não há disponibilidade de mesas para suportar os televisores.

 

2.2     Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins�tucionais

                 ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
ID Obje�vos Estratégicos
1 Melhorar a comunicação interna e a integração entre as áreas. (PEI-SUSEP 2020/2023)
 

2.3     Es�ma�va da demanda

2.3.1. Conforme demonstrado no item 2.1.1 e Estudo de Quan�ta�vo (0918003).

 

2.4   Classificação dos Bens Comuns

2.4.1   O objeto a ser adquirido por meio do presente Termo de Referência possui 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.

 
 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1      Especificação dos requisitos

3.1.1. Compa�bilidade:

                      3.1.1.1. Indicado para Smart TVs com tamanho de 75 polegadas;

                      3.1.1.2. Padrão de fixação VESA do formato 400x400mm (LxP).
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3.1.2. Caracterís�cas:

                      3.1.2.1. Pedestal de Chão com Regulagem de Altura;

                      3.1.2.2. Bandeja inferior de apoio para DVDs player, Blu-Ray, Notebook, preferencialmente removível;

                      3.1.2.3. Bandeja superior de apoio para Webcam;

                      3.1.2.4. Rodízios na base proporcionando fácil mobilidade com rotação em 360°;

                      3.1.2.5. Sistema de travas em, no mínimo, 2 (dois) rodízios;

                      3.1.2.6. Sistema de travas na regulagem da altura;

                      3.1.2.7. Desenvolvido com materiais fortes e resistentes.

3.1.3. Funções:

                      3.1.3.1. Regulagem de altura da TV;

                      3.1.3.2. Regulagem de altura da bandeja inferior;

                      3.1.3.3. Regulagem de altura da bandeja superior;

                      3.1.3.4. Rodízios para movimentar o pedestal sobre super�cies planas;

                      3.1.3.5. Ajuste de altura da TV com trava de segurança;

                      3.1.3.6. Ajuste de altura da bandeja inferior para Notebook;

                      3.1.3.7. Passagem interna para fiação.

3.1.4. Capacidade de carga:

                     3.1.4.1. Carga máxima do suporte para TV: até 40kg.

                     3.1.4.2. Carga máxima sobre a bandeja inferior: até 5kg.

                     3.1.4.3. Carga máxima sobre a bandeja superior: até 5kg

3.1.5. Altura (Medida do chão ao centro da base de monitor):

                     3.1.5.1. Altura Mínima: 1200mm;

                     3.1.5.1. Altura Máxima: no mínimo 1450mm;

                     3.1.5.1. Mínimo de 3 opções para regulagem de altura para a TV.

3.1.6. Dados Técnicos:

                     3.1.6.1. Material: Aço Carbono;

                     3.1.6.2. Acabamento: Tratamento An�-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostá�ca;

                     3.1.6.3. Cor: Preto;

                     3.1.6.4. Medidas da Bandeja Inferior: no mínimo 450x320mm (LxP);

                     3.1.6.5. Medidas da Bandeja Superior: no mínimo 220x290mm (LxP).

3.1.7. Itens Inclusos:

                     3.1.7.1. Manual de instruções em Português;

                     3.1.7.2. Cer�ficado de Garan�a;

                     3.1.7.3. Parafusos para fixação da TV / Monitor.

3.1.8. Outros:

                     3.1.8.1. Os suportes devem ser novos;

                     3.1.8.2. Devem vir lacrados em embalagem de fábrica;

                     3.1.8.3. Garan�a: no mínimo, 12 meses.

 

3.2     Endereços e condições da Entrega

3.2.1. Os suportes deverão ser entregues e instalados na sede da Susep:
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Av Presidente Vargas, 730 – 10º Andar – Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20071-900

3.2.2.   O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias contados da entrega da Ordem de Fornecimento ou instrumento congênere;

3.2.3.   O prazo de instalação (montagem) é de até 10 (dez) dias contados do Termo de Recebimento Provisório;

3.2.4.   Cópias das DANFE´s deverão ser enviados para o endereço eletrônico copoc.rj@susep.gov.br

3.2.5.   A CONTRATADA deverá agendar e planejar com antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis a entrega dos suportes através
do email: copoc.rj@susep.gov.br;

3.2.6.   O transporte dos suportes até o depósito da SUSEP, no 10º Andar, no dia da entrega deverá ser realizado pela CONTRATADA
com seus próprios recursos e equipamentos de movimentação de carga;

3.2.7    A CONTRATADA deverá realizar os procedimentos de transbordo, descarga e armazenamento dos suportes (com as
embalagens originais) nos locais indicados para o armazenamento final;

3.2.8    As entregas deverão começar e terminar dentro do intervalo entre 10hs e 16hs, na data previamente agendada conforme
item 3.2.5;

3.2.9    A SUSEP não fornecerá mão de obra para auxiliar na descarga ou instalação, designando apenas a comissão prevista no ar�go
15, §8º da Lei 8.666/93 e um servidor para acompanhar e fiscalizar os procedimentos realizados pela empresa CONTRATADA.

 

3.3      Garan�a e Assistência técnica

3.3.1     O Fabricante do suporte prestará por 12 (doze) meses serviço de garan�a e assistência técnica, com prazo de atendimento de
3 (três) dias úteis; e prazo de solução de 10 (dez) dias úteis após o atendimento;

3.3.2.    O prazo de garan�a correrá a par�r da emissão do Termo de Recebimento Defini�vo.

3.3.3.    A disfunção, defeito, violação da embalagem ou qualquer constatação que comprometa a qualidade ou impeça o pleno uso
do material ensejará a invocação da garan�a, ainda que já tenha sido emi�do o Termo de Recebimento Defini�vo.

3.3.4     Caberão à CONTRATADA as despesas de transporte necessárias à troca em garan�a (recolhimento do material defeituoso e o
envio da respec�va reposição).

3.3.5.    A CONTRATADA deverá executar a troca em garan�a no prazo de 15 (quinze) dias contados da no�ficação.

3.3.6.    O não cumprimento das obrigações de garan�a cons�tuem inexecução contratual e sujeitam a CONTRATADA às sanções
previstas neste instrumento.

 

3.4     Recebimentos Provisório e Defini�vo

3.4.1.    Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento do
recebimento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

3.4.2.   Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da no�ficação da CONTRATADA, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.4.3.   Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.4.4.   Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

3.4.5.   O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes
da incorreta execução da Nota de Empenho.

 
 

4. RESPONSABILIDADES

4.1      Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

4.1.1    Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

mailto:copoc@susep.gov.br
mailto:copoc@susep.gov.br


04/02/2021 SEI/SUSEP - 0919608 - TERMO - Referência

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1363684&infra_sistema… 4/6

4.1.2   Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções
realizadas;

4.1.3   Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para
que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

4.1.4   Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;

4.1.5   Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente
designado;

4.1.6   Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no 
 “item 11 do Anexo II - Condições Gerais da Contratação” da Portaria Nº 306, de 13 de dezembro de 2001;

4.1.7   NÃO PERMITIR que terceiros desautorizados executem os serviços de assistência técnica, manutenção ou reparo nos
suportes.

 

4.2     Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

4.2.1   Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
nos endereços indicados no item 3.2.1, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao
número do empenho, a marca, fabricante, modelo e prazo de garan�a dos materiais;

4.2.2   Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.2.3   Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.2.4   Prestar garan�a e a assistência técnica aos equipamentos na forma “on-site”, nos termos especificados neste Termo de
Referência;

4.2.5   Subs�tuir por novos com igual ou superior especificação técnica, sem qualquer ônus para a Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP e após prévia verificação e aprovação desta, os equipamentos e/ou respec�vos acessórios, cujo reparo não for
possível realizar.

                                                          

5. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Conforme as pesquisas de preços autuada sob o nº 0911503 do processo, a es�ma�va de preços da contratação é conforme a
tabela abaixo:

Id. Descrição do Bem ou Serviço Quan�dade
Unidade

de
medida

Valor 
unitário
máximo

Valor
total

máximo

1
Total de 5 suportes para acondionamento de 5 televisores 75", �po
pedestais, com instalação/montagem no local de entrega, conforme

especificado neste Termo de Referência.
5 Unidade R$ 900,19 R$

4.500,95

TOTAL R$
4.500,95

5.2 O custo total es�mado da aquisição (valor máximo aceitável) para a aquisição dos 5 (cinco) suportes para Televisores 75" é de R$
4.500,95 (quatro mil e quinhentos reais e noventa e cinco centavos).

 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1       Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

6.1.1.   As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-se, como dispensa de licitação, por
limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993.

6.1.2.   Esta aquisição tem seu valor limitado pela alínea "b", do Inciso I, do art. 1º da Lei nº 14.065/2020.



04/02/2021 SEI/SUSEP - 0919608 - TERMO - Referência

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1363684&infra_sistema… 5/6

 
6.2      Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

6.2.1 Não se aplica.

 
6.3      Condições de Par�cipação

6.3.1   Poderão par�cipar de Cotações Eletrônicas de Preços, os fornecedores que solicitarem seu credenciamento prévio junto ao
Órgão Promotor da Cotação Eletrônica.

6.3.2   É vedada a par�cipação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou contratar com o Órgão Promotor da Cotação
Eletrônica ou com a Administração Pública, na forma estabelecida em lei.

6.3.3   Para par�cipar da cotação eletrônica, o fornecedor deverá observar o “Anexo II - Condições Gerais da Contratação” do da
Portaria Nº 306, de 13 de dezembro de 2001.

6.3.4   Para realização da Adjudicação será verificada sobre a empresa arrematante a indicação de que apresenta situação regular
perante:

              6.3.4.1    as obrigações previdenciárias;

              6.3.4.2    o Fundo de Garan�a sobre o Tempo de Serviço – FGTS;

              6.3.4.3    os tributos e contribuições federais, estaduais e municipais e a Jus�ça Trabalhista, anexando-se o SICAF ou as
Cer�dões per�nentes;

              6.3.4.4    a Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas ou Posi�va com Efeitos de Nega�va;

              6.3.4.5    o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

              6.3.4.6    a Cer�dão Nega�va de Improbidade Administra�va (CNJ);

    6.3.4.7    a Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União - TCU, e;

              6.3.4.8    o Cadastro Informa�vo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN, em atendimento ao art. 6o,
inciso III da Lei 10.522/2002.

6.3.5   A Adjudicação do item à empresa arrematante só ocorrerá se a empresa es�ver em regular em todos os documentos citados
no item anterior e se apresentar produto(s) compa�vel(is) com as exigências deste Termo de Referência.

 
 
7. SANÇÕES APLICÁVEIS

7.1 Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87
da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

7.1.1 pelo atraso na entrega do bem em relação ao prazo es�pulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por
dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

7.1.2 pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do bem, caracterizada em dez dias após o vencimento do
prazo de entrega es�pulado: 10% (dez por cento) do valor do material;

7.1.3 pela demora em subs�tuir o bem rejeitado, a contar do segundo dia da data da no�ficação da rejeição: 2% (dois por
cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

7.1.4 pela recusa da CONTRATADA em subs�tuir o bem rejeitado, entendendo-se como recusa a subs�tuição não efe�vada nos
cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;

7.1.5 pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

7.2 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumula�vamente, ficando o seu total limitado a 10%
(dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

7.3 As importâncias rela�vas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA, ou efetuada a sua
cobrança na forma prevista em lei.

7.4 O Órgão CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo
das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

7.5 Previamente à aplicação das multas previstas nos itens acima ou de qualquer outra sanção, poderá a CONTRATADA apresentar
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a par�r da data em que for no�ficada a respeito.
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7.6 Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 caberá recurso, representação ou pedido de reconsideração,
nos termos do Art. 109 da supramencionada Lei.

 
 

8. FONTE DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO

8.1 A indicação das fontes de recurso, conforme os dados dos recursos orçamentários, são os descritos a seguir:

PTRES: 171912

Programa de Trabalho: 04122003220000001

Fonte de Recursos: 0180173039

Plano Interno: SUSEPAD2000

 
 
9. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

9.1 A Equipe de Planejamento da Contratação foi referenciada no DOD (0910126):

Equipe de Planejamento da Contratação
Integrante Requisitante Leonardo José Brasil de Carvalho
Integrante Técnico Bianca Ribeiro Esteves
Integrante Administra�vo Nelson Cesar Mingorance Ribeiro

Documento assinado eletronicamente por NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO (MATRÍCULA 1818536), Analista
Técnico da SUSEP, em 29/01/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. ar�gos
369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO JOSÉ BRASIL DE CARVALHO (MATRÍCULA 3150604), Chefe de
Departamento, em 02/02/2021, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. ar�gos 369,
405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RIBEIRO ESTEVES (MATRÍCULA 3189391), Analista - BBTS, em
exercício na SUSEP, em 03/02/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. ar�gos
369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0919608 e o código CRC D791F7C1.

Referência: Processo nº 15414.600458/2021-10 SEI nº 0919608


