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                                                   ANEXO A 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

GEMAP n.º 10/2009 
 
 
I - DO OBJETO 
 
 

Visa o presente à aquisição de material de expediente, acondicionamento e embalagem, 
copa e cozinha para atender as necessidades desta Autarquia, no exercício corrente, conforme 
descrição abaixo: 
 

Item produto Especificação Unidade Quant. 

01 
Saco plástico  
16/017 
(item do material: BR0228882) 

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

unidade 100 

02 
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 120 

03 
Grampo de aço 23/6 
16/025 
(item do material: BR0236480) 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado – caixa c/ 5000 grampos 
 23/6 

 
caixa 

 
50 

04 
Grampo de aço 23/13 
16/027 
(item do material: BR0228395) 

Grampo para grampeador de metal 
latonado – caixa c/ 1000 grampos 
 23/13 

 
caixa 

 
40 

05 
Fita para rotulador 
16/028  
(item do material: BR0331968) 

Fita adesiva, plástico,  para rotulador 
eletrônico Brother P-touch, 9mm 3/8”, 
azul. 
(ref.: Brother M521 M tape ou similar) 

 
unidade 

 
10 

06 
Papel contact transparente.  
16/029  
(item do material: BR0284683) 

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

 
unidade 

 
10 

07 
Apontador de aço  
16/080 
(item do material: BR0234051) 

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

unidade 50 
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08 
Almofada p/ carimbo tam. Médio  
16/081 
(item do material: BR0203319) 

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

unidade 50 

09 

Bloco tamanho ofício branco c/ 50 
folhas sem pauta 
16/082 
(item do material: BR0203638) 

Bloco rascunho, celulose vegetal, sem 
pauta, apergaminhado, 297mm, 75g/m2, 
50fl, 210mm 

bloco 100 

10 
Corretor branco 
16/090 
(item do material: BR0201129) 

Corretivo líquido base de água secagem 
rápida, frasco, papel comum 18ml 

vidro 100 

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

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

unidade 200 

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

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

unidade 50 

13 
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 100 

14 
Cola plástica 90 grs.  
16/103 
(item do material: BR0282967) 

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

tubo 10 

15 
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 220 

16 
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 

 

 
200 

 

17 
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 

18 
Jogo de divisória amarela 
16/145 
(item do material: BR0308252) 

Jogo de divisórias amarelas, tam. Oficio, 
8 projeções, 180g/m2 

jogo 150 
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19 
Pasta plástica tranp. S/trilho em L. 
16/165 
(item do material: BR0283063) 

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

unidade 250 

20 

Pasta frente transparente e fundo 
preto c/ trilho (união ou similar) 
16/166 
(item do material: BR0254690) 

Pasta arquivo, plástico com capa 
transparente e incolor, 255mm, ferragem 
campo trilho completo com contracapa 
semi-rígida na cor preta, 355mm, 
arquivamento de prontuário de paciente, 
30mm 

peça 110 

21 
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 80 

22 
Tinta para carimbo 
16/197 
(item do material: BR0284286) 

Tinta carimbo, base água, azul, 40ml tubo 50 

23 
Tesoura tamanho 7" c/ cabo 
16/223 
(item do material: BR0317709) 

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

unidade 30 

24 
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 20 

25 
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 40 

26 
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 10 

27 
Papel de recado auto-adesivo 
16/246 
(item do material: BR0203586) 

Papel recado auto-adesivo, celulose 
vegetal acrílica com adesivo, 90g/m2, 
76mm, 76mm 

bloco 290 
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28 
Grampo trunfo 
16/248 
(item do material: BR0274336) 

Grampo grampeador, metal, 223/15, tipo 
trunfo nº2 

caixa 10 

29 
Pasta Arquivo, suspensa 
16/251 
(item do material: BR0222611) 

Pasta arquivo , cartão prensado, 
suspensa, 240mm, 345mm, 35mm, 
castanha, trilho. 

unidade 2000 

30 
Barbante  
19/01 
(item do material: BR0206994) 

Barbante 8 fios de algodão 250g, 
embalados individualmente. 

rolo 50 

31 

Papel pardo p/ embrulho 
76cmx112cm 
19/003 
(item do material: BR0308632) 

Papel Kraft, celulose vegetal, 112cm, 
76cm, parda, para embalagens 

rolo 50 

32 
Fita adesiva transparente 
 19/004 
(item do material: BR0278982) 

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

rolo 230 

33 

Caixa Box de plástico azul (TIPO 
POLIONDA) TAMANHO 
OFÍCIO 
19/007 
(item do material: BR0234083) 
           

Caixa arquivo plástico polionda, 
135x250x360mm na cor azul. 

caixa 730 

34 
Xícara p/chá + pires  
21/014 
(item do material: BR0241835) 

Em porcelana, 200ml, com bordas 
douradas. 

unidade 10 

35 
Pilha alcalina AA pequena  
26/046 
(item do material: BR0231786) 

Pilha alcalina AA, embalagem c/ 2 
unidades 

embalagem 80 

Obs.: As empresas interessadas deverão apresentar amostras dos produtos discriminados acima 
na fase de habilitação, para verificação por parte da COMIL e da GEMAP. As amostras das 
empresas vencedoras serão consideradas como parte da quantidade total a ser entregue. 
 

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  
 
 



 
MINISTÉRIO DA FAZENDA  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº 15414.000322/2009-19 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2009 

 
II.1 - O material deverá ser entregue na av. Presidente Vargas, 730, 8º 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 Serviços- GEMAP, no verso da nota fiscal, seguido de consulta “on-line” ao Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


