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A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no Estado do Rio de Janeiro, 

mediante Pregoeiro designado pela Portaria SUSEP n° 2.765, de 02 de outubro de 2007, torna público 
que realizará às 14 horas, do dia 16 de abril de 2008, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
tipo Menor Preço, com autorização da Senhora Chefe do Departamento de Administração e Finanças da 
SUSEP, de acordo com a Portaria SUSEP n° 2.228, de 15 de agosto de 2005, constante do processo 
SUSEP 15414.000630/2008-55, observando os preceitos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2005, do 
Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 3.555, de 08/08/2000, da Lei Complementar nº 
123, de 15 de dezembro de 2006, do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas respectivas 
alterações e conforme o Decreto nº 2.271, de 07/07/97 e IN/MARE nº 18 de 22/12/97, os quais poderão 
ser consultados através do endereço na Internet www.susep.gov.br, ou www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DAS PROPOSTAS: das 14 horas do dia 03/04/2008 às 14  horas do dia 16/04/2008 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 horas do dia 16/04/2008 

1 – DO OBJETO 
Aquisição de material de expediente, acondicionamento e embalagem, copa e cozinha, 

instalação elétrica e áudio e vídeo para atender as necessidades desta Autarquia, no exercício corrente, 
conforme descrição no Termo de Referência (Anexo A). 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo A – Termo de Referência; 

Anexo B – Modelo de Proposta Comercial; 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

  3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação 
Orçamentária consignada a SUSEP para o exercício de 2008.    

  3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria SUSEP nº 
2.765, de 02 de outubro de 2007. 

  3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por meio da Comissão 
Permanente de Licitações, da SUSEP, situada na Rua Buenos Aires, 256 – 3° andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, pelo fax (21) 2509.2395 ou pelo e-mail comil@susep.gov.br, no horário de 9h e 30min às 
17h.  

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 6.204, de 05/09/2007 e 
no art. 34 da Lei 11.488, de 15/05/2007, este Pregão será destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte e Cooperativas. 

4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas: 

http://www.susep.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:comil@susep.gov.br
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• Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  

• Que estejam constituídas na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

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

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

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

  5.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica. 

  5.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

  5.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  

  5.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico comil@susep.gov.br.   

 

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 sítio www.comprasnet.gov.br. 

  6.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização 
do pregão. 

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

  6.4 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

  6.5 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou a SUSEP, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

  7.1 – 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. 

  7.2 – 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. 

  7.3 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com preço total de cada item, em 
campo próprio, das 14 horas do dia 03/04/2008 às 14 horas do dia 16/04/2008, horário de Brasília, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

mailto:comil@susep.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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  7.4 – 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. 

7.5 – As Propostas Comerciais deverão ser formuladas e enviadas através do fax nº (21) 
2509.2395, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o término da etapa de lances, com o 
preço total do item, atualizadas em conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar 
inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, contendo os 
seguintes dados: 

7.5.1 – dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 

7.5.2 – conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta 
corrente); 

7.5.3 – preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas 
aplicáveis; 

7.5.4 – prazo da validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.   

 

8 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

A partir das 14 horas do dia 16/04/2008 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico 
09/2008, com a divulgação das Propostas Comerciais recebidas e início da etapa de lances, conforme 
previsto neste Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 
1°junho de 2005. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 – 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. 

9.2 – Para efeito de lances, será considerado o preço total de cada item. 

9.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação deste Edital. 

9.4 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 
sido anteriormente registrado no sistema. 

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

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

9.7 – 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. 

9.8 – 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.  

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

9.10 – 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. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.11 – 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. 

9.12 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances e desempates da sessão pública ou, quando for o caso, após a 
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

9.13 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da 
melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, na forma do item 11 deste edital, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, inicialmente, mediante encaminhamento da 
documentação através do fax (21) 2509.2395, com posterior envio dos originais ou cópias 
autenticadas e amostras dos itens vencidos (item 11.4 deste Edital), em 2 (dois) dias úteis, a 
contar do envio do fax. 

9.13.1 – A perda desse prazos acarretará a não aceitação da proposta da licitante. 

 

10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre 
aceitação dos preços obtidos.  

10.2 – O valores para aceitação das propostas ou melhores lances (critérios de 
aceitabilidade) estão discriminados na tabela abaixo: 

Critérios de Aceitabilidade 

Item Critério Item Critério Item Critério 

1 650,13 21 378,00 41 177,03 

2 64,89 22 412,31 42 1.184,87 

3 82,67 23 291,00 43 142,63 

4 1.094,60 24 46,39 44 297,90 

5 808,85 25 107,33 45 1.411,39 

6 66,40 26 347,06 46 211,58 

7 133,60 27 242,88 47 823,30 

8 58,17 28 329,14 48 633,41 

9 17,20 29 57,22 49 587,25 

10 116,25 30 195,75 50 3.310,00 

11 552,86 31 307,20 51 209,60 

12 92,14 32 279,43 52 445,07 

13 442,29 33 49,00 53 173,97 

14 236,39 34 91,00 54 221,88 

15 614,00 35 336,25 55 403,00 

16 124,00 36 453,94 56 145,50 

17 499,20 37 120,90 57 294,70 

18 784,35 38 12,00 58 175,70 

19 142,30 39 179,10 59 382,00 
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20 387,33 40 74,06 --- --- 

 

10.2.1 - Os lances ou as propostas que estiverem acima desses valores poderão 
não ser aceitos(as) pelo Pregoeiro. 

10.3 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 

  10.4 – 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, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

  10.5 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.2.1, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do item 9.11. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO 

A Licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

11.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado. 

11.2 - Situação regular perante o SICAF, fato que será verificado “on line” no ato 
da Sessão Pública, onde, para fins de habilitação, a verificação nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, conforme o art. 25 §§1º e 4º do Decreto 
nº5.450/05. Caso alguma informação esteja desatualizada no referido sistema, inclusive o Balanço 
Patrimonial, a empresa deverá comprovar sua regularidade na forma do item 9.13 deste Edital. 

11.3 - As declarações de Inexistência de Fato Superveniente, de Não Emprego de 
Mão de Obra de Menor, de Cumprimento dos Requisitos Estabelecidos na Lei Complementar Nº 
123/2006 para Qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e de que conhece 
e concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e atende todos os requisitos de 
Habilitação serão enviadas de forma virtual, ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio 
de proposta, também enviará as referidas declarações, as quais somente serão visualizadas pelo 
pregoeiro na fase de habilitação, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos 
fornecedores, por solicitação do pregoeiro, não havendo mais a necessidade do envio desses 
documentos por meio de fax ou original. 

11.4 – Apresentar amostra do material (para todos os itens vencidos) para 
verificação das especificações e sua compatibilidade com o estipulado no Termo de Referência.   
A amostra deve ser endereçada à Rua Buenos Aires, 256, 10º andar, GEPAR – Gerência de 
Patrimônio e Arquivo, e enviada juntamente à documentação e proposta originais cujo prazo de 
entrega é de dois dias úteis (item 9.13 deste Edital). 

11.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 

11.6 – 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. 

11.7– A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item 
implicará a inabilitação da proponente. 

11.7.1 – Às microempresas, empresas de pequeno porte e Cooperativas, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo dois 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame (art. 4º, inciso XV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
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2002), 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. 

11.7.1.1 – A prorrogação do prazo previsto no item 11.7.1 será concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

11.7.2 – A não regularização da documentação no prazo previsto no item 11.7.1 
implicará 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. 

11.8 - A inabilitação do licitante cuja proposta foi aceita pelo Pregoeiro importa no exame 
da oferta subseqüente (após o término do desempate, se houver), verificando sua aceitabilidade e 
procedendo a habilitação do proponente, e assim sucessivamente, obedecendo a ordem de classificação 
das propostas. 

  

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la, durante a 
sessão pública, de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, explicitando 
sucintamente suas razões, imediatamente após a Habilitação de cada item. Após a Habilitação do último 
item do certame (se houver mais de um item), o Pregoeiro lançará um prazo para intenção de, no 
mínimo, 20 minutos (para o item em questão) cujo término encerrará, simultaneamente, os prazos dos 
demais itens outrora abertos no ato de suas Habilitações. 

12.2 – Após o aceite da intenção pelo Pregoeiro, o licitante disporá do prazo de 3 (três) 
dias úteis para fundamentação do recurso que será disponibilizada a todos os participantes. 

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

12.4 – É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade 
de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões. 

12.5 – A decisão do Pregoeiro, quando mantida, deverá ser motivada e submetida à 
apreciação da autoridade responsável pela licitação.  

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

12.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

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

12.9 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 
Comissão Permanente de Licitações, na Rua Buenos Aires, 256 – 3° andar, Rio de Janeiro/RJ, nos dias 
úteis no horário de 9h e 30min às 17h. Não serão conhecidos os recursos interpostos, vencidos os 
respectivos prazos legais. 

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

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 
prazos estabelecidos sujeitará o Licitante ou a adjudicatária às penalidades constantes do art. 7º da Lei 
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nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como a penalidade prevista no art. 14 do Decreto 3.555 de 8 de 
agosto de 2000, conforme dispõe o Art. 28, § único, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

13.2 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 
o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais 
cominações legais. 

 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1 - O pagamento será efetuado mediante ordem bancária, através de crédito em 
conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do material e mediante atestado, 
pela Gerência de Material, Patrimônio e Arquivo - GEPAR, no verso da nota fiscal, seguido de consulta 
“on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

14.2_ Incidirá retenção de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o valor 
da respectiva Nota Fiscal, a título de Imposto sobre a renda da Pessoa jurídica - IRPJ; Contribuição para 
financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido - CSSL, conforme estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF nº 480, de 15 de 
dezembro de 2004, ou a que venha a substituí-la, salvo se a contratada tiver feito opção pelo SIMPLES, 
hipótese em que deverá apresentar, quando da entrega do material, junto à nota fiscal, declaração 
conforme o modelo referente ao anexo IV da citada IN. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

15.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação 
pertinente. Qualquer contato entre ele e os licitantes só deverá ser efetuado via Comprasnet, 
correio eletrônico ou fax. 

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

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

15.5 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente aos ora fixados. 

15.6 – 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. 

15.7 – O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas no julgamento da habilitação e das 
propostas que não alterem a substância das mesmas e dos documentos, mediante despacho 
fundamentado e registrado em ata, sendo acessível a todos e atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 

15.8 - A empresa proponente será responsável por todas as informações prestadas na 
sua Proposta sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro 
a erro de julgamento. 

15.9 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico deverão ser 
enviados por meio eletrônico até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, através do endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 
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15.10 – O CNPJ lançado eletronicamente para envio da Proposta Comercial vinculará o 
licitante junto a SUSEP para fins de emissão de empenho junto ao Sistema, não havendo possibilidade 
de alteração do mesmo, sob pena de análise da proposta subseqüente. 

15.11 – Os pedidos de esclarecimentos e avisos serão devidamente respondidos pelo 
Pregoeiro em campo próprio no site de compras do Governo Federal www.comprasnet.gov.br  podendo 
ser acessado pelos licitantes através da tela do fornecedor.  

 

Rio de Janeiro, 01de abril de 2008. 

 

 

 
LIVIO MEDINA TAVARES 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO A 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

GEPAR n.º 01/08 
 

 
I - DO OBJETO 
 
 
Visa o presente à aquisição de material de expediente, acondicionamento e embalagem,  copa e cozinha, instalação 
elétrica e áudio e vídeo para atender as necessidades desta Autarquia, no exercício corrente, conforme descrição 
abaixo: 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant.

01 
Pasta plástica c/ 30 sacos 

16/016 
(item do material: BR0289043) 

Pasta catálogo ofício com 30 envelopes 
transparentes, cristal, sem bailarina 

(inteiriça). 
unidade 85 

02 
Saco plástico  
16/017 
(item do material: BR0228882) 

Saco plástico grosso c/ 4 furos tamanho, 
ofício (32 cm x 24 cm). unidade 400 

03 
Pasta plástica, tipo polionda, azul 
16/018 
(item do material: BR0244500) 

Pasta plástica, tipo polionda, cor azul, 
escolar, c/elástico, espessura 2mm, 
c/encaixes de fixação p/ não abrir (34cm x 
25cm x 6cm). 

unidade 50 

04 
Fita para rotulador.  
16/028  
(item do material: BR0331968) 

Fita para rotulador eletrônico Brother P-
touch, 9mm3/8”, azul. 
(ref.: Brother M521 M tape ou similar) 

 
unidade 

 
13 

05 
Papel contact transparente.  
16/029  
(item do material: BR0284683) 

Papel auto-adesivo, contact, incolor, 
brilhante, rolo 450mm x 5m 

 
unidade 

 
35 

06 
Apontador de aço  
16/80 
(item do material: BR0234051) 

Apontador de lápis, metal, escolar, 
prateado, pequeno, sem depósito. unidade 100 

07 
Almofada p/ carimbo tam. Médio  
16/81 
(item do material: BR0203319) 

Almofada para carimbo, corpo plástico, 
tampa metal, esponja absorvente revestida 
de tecido, médio, azul, entintada, nº 3. 

unidade 80 

08 
Bobina p/máq. Cal. 57/60  
16/83 
(item do material: BR0200542) 

Bobina para máquina de calcular, papel 
monolúcido, 75g/m2, branca, 57mm x 60m. unidade 100 

09 
Bobina p/máq. Cal. 69/60  
16/84 
(item do material: BR0229490) 

Bobina para máquina de calcular, papel 
monolúcido, 75g/m2, branca, 69mm x 60m. unidade 20 
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10 
Borracha  
16/88 
(item do material: BR020709) 

Borracha apagadora de escrita, borracha, 
45mmX17mmX8mm, azul e vermelha. unidade 500 

11 
Caneta esferográfica azul  
16/092 
(item do material: BR0200069) 

Caneta esferográfica, plástica, sextavada, 
com esfera de tungstênio, grossa, tinta azul, 
SELO INMETRO. 

unidade 1500 

12 
Caneta esferográfica vermelha  
16/093 
(item do material: BR0275664) 

Caneta esferográfica, plástica, sextavada, 
com esfera de tungstênio, grossa, tinta 
vermelha, SELO INMETRO. 

unidade 250 

13 
Caneta esferográfica preta  
16/094 
(item do material: BR0275663) 

Caneta esferográfica, plástica, sextavada, 
com esfera de tungstênio, grossa, tinta 
preta, SELO INMETRO. 

unidade 1200 

14 
Livro de protocolo.  
16/095 
(item do material: BR0261681) 

Livro de protocolo, com 100fls. Numeradas 
seqüencialmente (frente/verso) 54gm2, 
comprimento 230mm x largura 180mm, 
capa dura em papelão, na cor preta. 

unidade 55 

15 
Caixa de clipes 2/0 niquelados.  
16/102 
(item do material: BR0272501) 

Caixa com 100 unidades de clipes 
niquelados, 2/0, aço carbono, paralelo. caixa 600 

16 
Cola plástica 90 grs.  
16/103 
(item do material: BR0308250) 

Cola Plástica Branca, a base de PVA, 
lavável, não toxica, SELO INMETRO. tubo 200 

17 
Colchete para processo nº 7  
16/104 
(item do material: BR0308250) 

Colchete fixação, chapa aço, não latonado, 
cor prata, n.º 7, bailarina, caixa com 72 
unidades. 

caixa 240 

18 
Colchete para processo n.º12 
16/105. 
(item do material: BR0308251) 

Colchete fixação, chapa aço, não latonado, 
cor prata, n.º 12, bailarina, caixa com 72 
unidades. 

caixa 180 

19 
Cola de secagem super rápida 
16/107 
(item do material: BR00228919) 

Cola adesiva instantânea composta por 
cetona, xilenol, resina vinílica, poliuretano 
e epóxi, incolor, para utilização em acrílico, 
louça, vidro, metal, plástico, embalagem 
anatômica, botões laterais, tampa com 
trava, 3g. 

unidade 50 

20 
Capa de acetato transp. ofício           
16/112 
(item do material: BR0278730) 

Capa encadernação, pvc - cloreto de 
polivinila, transparente, ofício, 
encadernação. 

unidade 1400 

21 
Capa de acetato preta ofício           
16/113 
(item do material: BR0278732) 

Capa encadernação, pvc - cloreto de 
polivinila,  preta, ofício, encadernação. unidade 1400 
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22 
Caneta marca texto amarela 
16/114 
(item do material: BR0300527) 

Caneta marca texto, com ponta de fibra 
chamfrada, 4mm, amarela, tinta 
fluorescente, não recarregável, à base de 
água, secagem rápida. Selo INMETRO. 

unidade 450 

23 
Elástico.  
16/119  
(item do material: BR0324135) 

Caixa 25 gr, nº 18 (comp. 8,5 cm x larg. 
2,2mm x esp. 1,5mm), látex, amarela. 

 
caixa 

 

 
700 

 

24 
Etiqueta adesiva urgente 
16/122 
(item do material: BR0291678) 

Etiqueta adesiva, 12 x 40mm, retangular, 
impressão “URGENTE”, em letras brancas 
c/ fundo vermelho, caixa 210 unidades. 

caixa 10 

25 
Fita adesiva transparente.  
16/125 
(item do material: BR0278979) 

Fita adesiva, celofane transparente, 12mm x 
50mm, multiuso, incolor, monoface. rolo 100 

26 
Grampo para grampeador. 
 16/139 
(item do material: BR0203165) 

Grampo para grampeador, metal, latonado, 
26/6, caixa com 5.000 unidades. caixa 185 

27 
Jogo de divisória amarela 
16/145 
(item do material: BR0308252) 

Jogo de divisórias amarelas, tam. Oficio, 8 
projeções jogo 115 

28 
Lápis preto nº2  
16/156 
(item do material: BR0272348) 

Lápis preto, madeira, 2mm, HB, cilíndrico, 
sem borracha, apagadora, grafite nº2, 
grafite, selo INMETRO 

unidade 1152 

29 
Livro de Atas  
16/158 
(item do material: BR0200692) 

Livro de ata, com 100fls, numeradas 
seqüencialmente (frente/verso) 54gm2, capa 
dura em papelão, na cor preta 

unidade 10 

30 
Pasta plástica tranp. S/trilho em L. 
16/165 
(item do material: BR0283063) 

Pasta plástica, plástico, 335mm x 230mm, 
incolor em L. unidade 450 

31 

Pasta cartolina 180g of, azul c/ aba 
e elástico. 
16/178 
(item do material: BR0283691) 

Pasta cartolina, cartolina plastificada 
externamente, com aba e elástico, 345mm x 
240mm, azul, guarda documento, 180g/m2. 

unidade 400 

32 

Pasta cartolina 180g of, azul c/ 
trilho. 
16/180 
(item do material: BR0283066) 

Pasta cartolina, cartolina plastificada 
externamente, sem aba e elástico, 345mm x 
240mm, azul, guarda documento, 180g/m2. 

unidade 400 

33 
Pincel Atômico cor azul 
16/184 
(item do material: BR0202040) 

Pincel marcador atômico  na cor azul, não 
recarregável, tinta à base de álcool, com 
ponta de feltro.  

unidade 35 
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34 
Pincel Atômico cor vermelho 
16/185 
(item do material: BR0202051) 

Pincel marcador atômico  na cor vermelha, 
não recarregável, tinta à base de álcool, 
com ponta de feltro.  

unidade 65 

35 
Porta clips c/ imã tam. médio 
16/186 
(item do material: BR0239354) 

Porta-clipe, acrílico, tampa cores diversas / 
com imã. unidade 75 

36 
Papeleira de acrílico 
 16/187 
(item do material: BR0067369) 

Papeleira de acrílico simples fumê unidade 50 

37 
Reforço gomado 
16/188 
(item do material: BR0284285) 

Reforço gomado para furo de arquivos em 
PVC transparente, caixa com 200 unidades. caixa 40 

38 
Régua plástica c/30cm 
16/189 
(item do material: BR0313142) 

Régua escritório, acrílico, 30cm, graduação: 
centímetro e milímetro, rígida, crista, 
transparente. 

unidade 60 

39 
Removedor de grampos 
16/190 
(item do material: BR0278812) 

Extrator grampo, aço inoxidável, espátula, 
150mm x 20mm, cromado. unidade 180 

40 
Tinta para carimbo 
16/197 
(item do material: BR0284286) 

Tinta carimbo, base água, azul, 40ml tubo 60 

41 
Fita corretiva p/ maquina IBM 
16/202 
(item do material: BR0254172) 

Fita p/ maquina de escrever original ou 
compatível com IBM 6783,, em polietileno, 
corretiva 

unidade 12 

42 
Perfurador tamanho pequeno 
16/222 
(item do material: BR0228519) 

Perfurador, aço, pintado, 10 a 15 folhas, 
manual, com marginador. unidade 138 

43 
Tesoura tamanho 7" c/ cabo 
16/223 
(item do material: BR0317709) 

Tesoura tamanho 7” em aço inox com cabo 
em polipropileno, cor preta  unidade 50 

44 
Bobina de papel térmico para  fax 
16/226 
(item do material: BR0250455) 

Bobina de papel térmico para  fax, 216mm 
x 30m. bobina 70 

45 
Grampeador 26/6.  
16/228 
(item do material: BR0329986) 

Grampeador 26/6, compacto, pintado, 
corpo em metal, de mesa, base 

emborrachada, capacidade 20 fls 
(75g/m2), trilho do grampo e batente 

construídos em metal. 

unidade 127 



 

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2008 

edital matex08.public - Página 13 de 21 

46 
Porta lápis  
16/229   
(item do material: BR0234216) 

Porta lápis em acrílico tam. aproximado 8 x 
5 x 5 cm cor fumê. unidade 64 

47 
Perfurador médio  
16/231 
 (item do material: BR0331966) 

Perfurador para papel, médio, em metal, 
110mm x 160mm x 180mm 
(aproximadamente), capacidade para 50 
folhas. 

unidade 20 

48 
Grampeador grande 
16/243 
(item do material: BR0203585) 

Pintura epóxi, base em metal medindo 
230x60x15mm, altura: 110mm, capacidade 
100 fls. Aplicação em fls. 75g/m2, cabo 
anatômico plástico, cor preta, grampos 
24/8, 24/10, 23/8, 23/10, 23/13. 

peça 15 

49 
Filme para fax KX-FA57A 
16/245 
(item do material: BR0281786) 

Filme para fax KX-FA57A, 216 mm x 70m unidade 30 

50 
Cinta elástica 
16/249 
 

Cinta elástica em poliéster, em forma 
circular, com largura de 4cm, diâmetro de 
23cm, na cor branca, costura dupla 
industrial reforçada. Aplicação: unir 
processos. Inscrição personalizada 
“SUSEP” (letras na cor verde) ao longo da 
cinta. Pacotes com 100 unidades. 

pacote 100 

51 Rolete entintador  16/250 
 

Rolete entintador bicolor (azul/vermelho) p/ 
máquina de calcular Olivetti Suma 220 unidade 20 

52 
Barbante  
19/01 
(item do material: BR0206994) 

Barbante 8 fios de algodão 250g, 
embalados individualmente. rolo 150 

53 
Fita goma crepe  
19/02 
(item do material: BR0278970) 

Fita gomada, crepe 19mm x 50m. rolo 85 

54 
Fita adesiva transparente 
 19/04 
(item do material: BR0278982) 

Fita adesiva em polipropileno, transparente 
50mm x 50m, multiuso, incolor, monoface. rolo 100 

55 
Copo de vidro p/ água  
21/004 
(item do material: BR0241585) 

Copo de vidro p/ água, capacidade de 
360ml, diâmetro da boca 68mm, altura 120 
mm (medidas aproximadas). Ref. long 
drink ou similar. 

unidade 100 

56 
Xícara p/cafezinho+pires  
21/007 
(item do material: BR0287942) 

Xícara p/ cafezinho + pires em porcelana na 
cor branca , com filete dourado na borda unidade 10 

57 
Xícara p/chá + pires  
21/014 
(item do material: BR0241835) 

Em porcelana, 200ml, com bordas 
douradas. unidade 15 
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58 
Pilha alcalina aa pequena  
26/046 
(item do material: BR0231786) 

Pilha alcalina AA, embalagem c/ 2 
unidades embalagem 70 

59 
Fita áudio k-7, 90 min. 
29/04 
(item do material: BR0306872) 

Fita áudio k-7, 90 min, normal, excelente 
qualidade unidade 100 

Obs.: As empresas interessadas deverão apresentar amostras dos produtos discriminados 
acima na fase de habilitação, para verificação por parte da COMIL e da GEPAR. As amostras 
das empresas vencedoras serão devolvidas no ato da entrega dos produtos no Almoxarifado. 

 
I.2 Os materiais acima descritos deverão ter validade mínima de 24 (vinte e quatro) 

meses, a contar da data da entrega, conforme informação do fabricante constante da embalagem e ser 
originais do fabricante. 

 
  

II - DA ENTREGA  
 
 
II.1 - O material deverá ser entregue na Rua Buenos Aires, 256, 11º andar, Centro - Rio de Janeiro, no 
horário de 09:00h às 16:00h, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
 
III - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
 
III. 1 - O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na data prevista, em perfeito estado e 
sem alterações na usa embalagem e/ou conteúdo. 
 
III. 2 - Entregar o material com observância das especificações previstas neste Termo de Referência, 
responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, 
estejam fora das especificações e/ou do prazo de garantia ou com embalagem danificada, 
independentemente do motivo alegado. 
 
III. 3 - A inobservância ao disposto no subitem III.2, deste item, implicará no não pagamento do valor 
devido ao Fornecedor, até que ocorra a necessária regularização. 
 
 
IV. - DAS OBRIGAÇÕES DA SUSEP: 
 
 
IV. 1 - Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado. 
 
IV. 2 - Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer 
irregularidade verificada. 
 
 
V. - DO PAGAMENTO: 
 
 
V.1 - O pagamento será efetuado mediante ordem bancária, através de crédito em conta corrente, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do material e mediante atestado, pela Gerência de 
Material, Patrimônio e Arquivo - GEPAR, no verso da nota fiscal, seguido de consulta “on-line” ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
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V.2_ Incidirá retenção de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o valor da respectiva 
Nota Fiscal, a título de Imposto sobre a renda da Pessoa jurídica - IRPJ; Contribuição para 
financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido - CSSL, conforme estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF nº 480, de 15 de 
dezembro de 2004, ou a que venha a substituí-la, salvo se a contratada tiver feito opção pelo SIMPLES, 
hipótese em que deverá apresentar, quando da entrega do material, junto à nota fiscal, declaração 
conforme o modelo referente ao anexo IV da citada IN. 
 
 
VI.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 
VI. 1 - A SUSEP poderá realizar acréscimo ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, 
respeitados os limites do art. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços 
constantes da proposta do fornecedor. 
 
V1. 2 - O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades cabíveis 
consoante ao que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
VI. 3 - Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará automaticamente 
adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local indicado neste Termo de Referência. 
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ANEXO B 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. Valor da 
unidade*

Valor 
total 

01 
Pasta plástica c/ 30 sacos 
16/016 
(item do material: BR0289043) 

Pasta catálogo ofício com 30 
envelopes transparentes, cristal, 
sem bailarina (inteiriça). 

unidade 85 

  

02 
Saco plástico 
16/017 
(item do material: BR0228882) 

Saco plástico grosso c/ 4 furos 
tamanho, ofício (32 cm x 24 cm). unidade 400 

  

03 
Pasta plástica, tipo polionda, 
azul 16/018 
(item do material: BR0244500) 

Pasta plástica, tipo polionda, cor 
azul, escolar, c/elástico, espessura 
2mm, c/encaixes de fixação p/ não 
abrir (34cm x 25cm x 6cm). 

unidade 50 

  

04 
Fita para rotulador. 
16/028 
(item do material: BR0331968) 

Fita para rotulador eletrônico 
Brother P-touch, 9mm3/8”, azul. 
(ref.: Brother M521 M tape ou 
similar) 

 
unidade 

 
13 

  

05 
Papel contact transparente. 
16/029 
(item do material: BR0284683) 

Papel auto-adesivo, contact, 
incolor, brilhante, rolo 450mm x 5m

 
unidade 

 
35 

  

06 
Apontador de aço 
16/80 
(item do material: BR0234051) 

Apontador de lápis, metal, escolar, 
prateado, pequeno, sem depósito. unidade 100 

  

07 
Almofada p/ carimbo tam. Médio 
16/81 
(item do material: BR0203319) 

Almofada para carimbo, corpo 
plástico, tampa metal, esponja 
absorvente revestida de tecido, 
médio, azul, entintada, nº 3. 

unidade 80 

  

08 
Bobina p/máq. Cal. 57/60 
16/83 
(item do material: BR0200542) 

Bobina para máquina de calcular, 
papel monolúcido, 75g/m2, branca, 
57mm x 60m. 

unidade 100 

  

09 
Bobina p/máq. Cal. 69/60 
16/84 
(item do material: BR0229490) 

Bobina para máquina de calcular, 
papel monolúcido, 75g/m2, branca, 
69mm x 60m. 

unidade 20 

  

10 
Borracha 
16/88 
(item do material: BR020709) 

Borracha apagadora de escrita, 
borracha, 45mmX17mmX8mm, 
azul e vermelha. 

unidade 500 

  

11 
Caneta esferográfica azul 
16/092 
(item do material: BR0200069) 

Caneta esferográfica, plástica, 
sextavada, com esfera de 
tungstênio, grossa, tinta azul, 
SELO INMETRO. 

unidade 1500 
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12 
Caneta esferográfica vermelha 
16/093 
(item do material: BR0275664) 

Caneta esferográfica, plástica, 
sextavada, com esfera de 
tungstênio, grossa, tinta vermelha, 
SELO INMETRO. 

unidade 250 

  

13 
Caneta esferográfica preta 
16/094 
(item do material: BR0275663) 

Caneta esferográfica, plástica, 
sextavada, com esfera de 
tungstênio, grossa, tinta preta, 
SELO INMETRO. 

unidade 1200 

  

14 
Livro de protocolo. 
16/095 
(item do material: BR0261681) 

Livro de protocolo, com 100fls. 
Numeradas seqüencialmente 
(frente/verso) 54gm2, comprimento 
230mm x largura 180mm, capa 
dura em papelão, na cor preta. 

unidade 55 

  

15 
Caixa de clipes 2/0 niquelados. 
16/102 
(item do material: BR0272501) 

Caixa com 100 unidades de clipes 
niquelados, 2/0, aço carbono, 
paralelo. 

caixa 600 

  

16 
Cola plástica 90 grs. 
16/103 
(item do material: BR0308250) 

Cola Plástica Branca, a base de 
PVA, lavável, não toxica, SELO 
INMETRO. 

tubo 200 

  

17 
Colchete para processo nº 7 
16/104 
(item do material: BR0308250) 

Colchete fixação, chapa aço, não 
latonado, cor prata, n.º 7, bailarina, 
caixa com 72 unidades. 

caixa 240 

  

18 
Colchete para processo n.º12 
16/105. 
(item do material: BR0308251) 

Colchete fixação, chapa aço, não 
latonado, cor prata, n.º 12, 
bailarina, caixa com 72 unidades. 

caixa 180 

  

19 
Cola de secagem super rápida 
16/107 
(item do material: BR00228919) 

Cola adesiva instantânea 
composta por cetona, xilenol, 
resina vinílica, poliuretano e epóxi, 
incolor, para utilização em acrílico, 
louça, vidro, metal, plástico, 
embalagem anatômica, botões 
laterais, tampa com trava, 3g. 

unidade 50 

  

20 
Capa de acetato transp. ofício      
16/112 
(item do material: BR0278730) 

Capa encadernação, pvc - cloreto 
de polivinila, transparente, ofício, 
encadernação. 

unidade 1400 

  

21 
Capa de acetato preta ofício         
16/113 
(item do material: BR0278732) 

Capa encadernação, pvc - cloreto 
de polivinila,  preta, ofício, 
encadernação. 

unidade 1400 

  

22 
Caneta marca texto amarela 
16/114 
(item do material: BR0300527) 

Caneta marca texto, com ponta de 
fibra chamfrada, 4mm, amarela, 
tinta fluorescente, não 
recarregável, à base de água, 
secagem rápida. Selo INMETRO. 

unidade 450 
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23 
Elástico. 
16/119 
(item do material: BR0324135) 

Caixa 25 gr, nº 18 (comp. 8,5 cm x 
larg. 2,2mm x esp. 1,5mm), látex, 
amarela. 

 
caixa 

 

 
700 

 

  

24 
Etiqueta adesiva urgente 
16/122 
(item do material: BR0291678) 

Etiqueta adesiva, 12 x 40mm, 
retangular, impressão 
“URGENTE”, em letras brancas c/ 
fundo vermelho, caixa 210 
unidades. 

caixa 10 

  

25 
Fita adesiva transparente. 
16/125 
(item do material: BR0278979) 

Fita adesiva, celofane 
transparente, 12mm x 50mm, 
multiuso, incolor, monoface. 

rolo 100 

  

26 
Grampo para grampeador. 
16/139 
(item do material: BR0203165) 

Grampo para grampeador, metal, 
latonado, 26/6, caixa com 5.000 
unidades. 

caixa 185 

  

27 
Jogo de divisória amarela 
16/145 
(item do material: BR0308252) 

Jogo de divisórias amarelas, tam. 
Oficio, 8 projeções jogo 115 

  

28 
Lápis preto nº2 
16/156 
(item do material: BR0272348) 

Lápis preto, madeira, 2mm, HB, 
cilíndrico, sem borracha, 
apagadora, grafite nº2, grafite, selo 
INMETRO 

unidade 1152 

  

29 
Livro de Atas 
16/158 
(item do material: BR0200692) 

Livro de ata, com 100fls, 
numeradas seqüencialmente 
(frente/verso) 54gm2, capa dura 
em papelão, na cor preta 

unidade 10 

  

30 
Pasta plástica tranp. S/trilho em 
L. 16/165 
(item do material: BR0283063) 

Pasta plástica, plástico, 335mm x 
230mm, incolor em L. unidade 450 

  

31 

Pasta cartolina 180g of, azul c/ 
aba e elástico. 
16/178 
(item do material: BR0283691) 

Pasta cartolina, cartolina 
plastificada externamente, com 
aba e elástico, 345mm x 240mm, 
azul, guarda documento, 180g/m2. 

unidade 400 

  

32 

Pasta cartolina 180g of, azul c/ 
trilho. 
16/180 
(item do material: BR0283066) 

Pasta cartolina, cartolina 
plastificada externamente, sem 
aba e elástico, 345mm x 240mm, 
azul, guarda documento, 180g/m2. 

unidade 400 

  

33 
Pincel Atômico cor azul 
16/184 
(item do material: BR0202040) 

Pincel marcador atômico  na cor 
azul, não recarregável, tinta à base 
de álcool, com ponta de feltro. 

unidade 35 

  

34 
Pincel Atômico cor vermelho 
16/185 
(item do material: BR0202051) 

Pincel marcador atômico  na cor 
vermelha, não recarregável, tinta à 
base de álcool, com ponta de 
feltro. 

unidade 65 
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35 
Porta clips c/ imã tam. médio 
16/186 
(item do material: BR0239354) 

Porta-clipe, acrílico, tampa cores 
diversas / com imã. unidade 75 

  

36 
Papeleira de acrílico 
16/187 
(item do material: BR0067369) 

Papeleira de acrílico simples fumê unidade 50 

  

37 
Reforço gomado 
16/188 
(item do material: BR0284285) 

Reforço gomado para furo de 
arquivos em PVC transparente, 
caixa com 200 unidades. 

caixa 40 

  

38 
Régua plástica c/30cm 
16/189 
(item do material: BR0313142) 

Régua escritório, acrílico, 30cm, 
graduação: centímetro e milímetro, 
rígida, crista, transparente. 

unidade 60 

  

39 
Removedor de grampos 
16/190 
(item do material: BR0278812) 

Extrator grampo, aço inoxidável, 
espátula, 150mm x 20mm, 
cromado. 

unidade 180 

  

40 
Tinta para carimbo 
16/197 
(item do material: BR0284286) 

Tinta carimbo, base água, azul, 
40ml tubo 60 

  

41 
Fita corretiva p/ maquina IBM 
16/202 
(item do material: BR0254172) 

Fita p/ maquina de escrever 
original ou compatível com IBM 
6783,, em polietileno, corretiva 

unidade 12 

  

42 
Perfurador tamanho pequeno 
16/222 
(item do material: BR0228519) 

Perfurador, aço, pintado, 10 a 15 
folhas, manual, com marginador. unidade 138 

  

43 
Tesoura tamanho 7" c/ cabo 
16/223 
(item do material: BR0317709) 

Tesoura tamanho 7” em aço inox 
com cabo em polipropileno, cor 
preta 

unidade 50 

  

44 
Bobina de papel térmico para  
fax 16/226 
(item do material: BR0250455) 

Bobina de papel térmico para  fax, 
216mm x 30m. bobina 70 

  

45 
Grampeador 26/6. 
16/228 
(item do material: BR0329986) 

Grampeador 26/6, compacto, 
pintado, corpo em metal, de mesa, 
base emborrachada, capacidade 
20 fls (75g/m2), trilho do grampo e 
batente construídos em metal. 

unidade 127 

  

46 
Porta lápis 
16/229 
(item do material: BR0234216) 

Porta lápis em acrílico tam. 
aproximado 8 x 5 x 5 cm cor fumê. unidade 64 
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47 
Perfurador médio 
16/231 
(item do material: BR0331966) 

Perfurador para papel, médio, em 
metal, 110mm x 160mm x 180mm 
(aproximadamente), capacidade 
para 50 folhas. 

unidade 20 

  

48 
Grampeador grande 
16/243 
(item do material: BR0203585) 

Pintura epóxi, base em metal 
medindo 230x60x15mm, altura: 
110mm, capacidade 100 fls. 
Aplicação em fls. 75g/m2, cabo 
anatômico plástico, cor preta, 
grampos 24/8, 24/10, 23/8, 23/10, 
23/13. 

peça 15 

  

49 
Filme para fax KX-FA57A 
16/245 
(item do material: BR0281786) 

Filme para fax KX-FA57A, 216 mm 
x 70m unidade 30 

  

50 
Cinta elástica 
16/249 
 

Cinta elástica em poliéster, em 
forma circular, com largura de 
4cm, diâmetro de 23cm, na cor 
branca, costura dupla industrial 
reforçada. Aplicação: unir 
processos. Inscrição personalizada 
“SUSEP” (letras na cor verde) ao 
longo da cinta. Pacotes com 100 
unidades. 

pacote 100 

  

51 Rolete entintador  16/250 
 

Rolete entintador bicolor 
(azul/vermelho) p/ máquina de 
calcular Olivetti Suma 220 

unidade 20 

  

52 
Barbante 
19/01 
(item do material: BR0206994) 

Barbante 8 fios de algodão 250g, 
embalados individualmente. rolo 150 

  

53 
Fita goma crepe 
19/02 
(item do material: BR0278970) 

Fita gomada, crepe 19mm x 50m. rolo 85 

  

54 
Fita adesiva transparente 
19/04 
(item do material: BR0278982) 

Fita adesiva em polipropileno, 
transparente 50mm x 50m, 
multiuso, incolor, monoface. 

rolo 100 

  

55 
Copo de vidro p/ água 
21/004 
(item do material: BR0241585) 

Copo de vidro p/ água, capacidade 
de 360ml, diâmetro da boca 
68mm, altura 120 mm (medidas 
aproximadas). Ref. long drink ou 
similar. 

unidade 100 

  

56 
Xícara p/cafezinho+pires 
21/007 
(item do material: BR0287942) 

Xícara p/ cafezinho + pires em 
porcelana na cor branca , com 
filete dourado na borda 

unidade 10 

  

57 
Xícara p/chá + pires 
21/014 
(item do material: BR0241835) 

Em porcelana, 200ml, com bordas 
douradas. unidade 15 
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58 
Pilha alcalina aa pequena 
26/046 
(item do material: BR0231786) 

Pilha alcalina AA, embalagem c/ 2 
unidades embalagem 70 

  

59 
Fita áudio k-7, 90 min. 
29/04 
(item do material: BR0306872) 

Fita áudio k-7, 90 min, normal, 
excelente qualidade unidade 100 

  

* Valor da Unidade é preço da unidade de fornecimento, podendo ser: Unidade, Caixa, Rolo, Jogo, Bobina, Tubo, 
Peça, Pacote, ou Embalagem. 
- A validade mínima dos produtos acima deve ser de 24 meses a contar da data do fornecimento conforme 
informação do fabricante constante da embalagem. 
- É necessária amostra do material (para todos os itens vencidos) para verificação das especificações e sua 
compatibilidade com o estipulado no Termo de Referência. A amostra deve ser endereçada à Rua Buenos Aires, 
256, 10º andar, GEPAR – Gerência de Patrimônio e Arquivo, e enviada juntamente à documentação e proposta 
originais cujo prazo de entrega é de dois dias úteis (item 9.13 deste Edital). 
 

 
Validade da Proposta: (No mínimo 60 dias) 

 
 
 
Razão Social:                                                                  Telefone:                       Fax: 
CNPJ: 
Endereço:                                       Bairro:                       Cidade:                          Estado:        
 
E-mail: 
CEP: 
Banco:                    nº:                       Agência:               C/Corrente nº:                 Praça: 

 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Nome: 
Nº de identidade: 
Órgão Exp.: 
Carimbo com razão social e CNPJ: 
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	Grampeador 26/6, compacto, pintado, corpo em metal, de mesa, base emborrachada, capacidade 20 fls (75g/m2), trilho do grampo e batente construídos em metal.
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	Grampeador 26/6, compacto, pintado, corpo em metal, de mesa, base emborrachada, capacidade 20 fls (75g/m2), trilho do grampo e batente construídos em metal.




