
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº 15414.000261/2009-9 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2009 

 
 

 

ANEXO A 
TERMO DE REFERÊNCIA  

GEMAP 11/2009 
 
 
I) DO OBJETO: 
 
 
 Visa o presente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no exercício corrente, conforme discriminação 
abaixo: 
 
Item Produto Observações Unidade Quant. 

1 

Disco compacto gravável (CD-R) 
700mb/80min (mídia prata).  
17/043  
(item do material: BR0256427) 

Cada CD deverá ser entregue em 
caixa plástica individual, 
embalada em plástico (lacrada). 

Unidade 
 

770 

2 

Caixa de etiquetas adesivas p/imp. 
jato de tinta c/3000 tam 25,4 x 66,7. 
17/046  
(item do material: BR0203504) 

Caixa c/ 100 fls. Caixa 40 

3 
Porta cd’s p/50 unidades 
17/52 
(item do material: BR0330872) 

Aqruivo CD/DVD-rom, porta CD, 
plástico 50 unidades, guarda CD 
com ziper. 

Unidade 10 

4 

Cartucho preto p/imp. HP 840c 
17/054  
(item do material: BR0233082) 

ref. C8797A, original, caixa c/ 2 
cartuchos c/ 25 ml cada um, 
original. 
 

Caixa 130 

5 
Cartucho colorido p/imp. HP 840c.  
17/055  
(item do material: BR0228431) 

ref. 6625A, 15 ml, original.  Unidade 80 

6 

Toner preto p/imp. Laser hp 
4550/4500.  
17/056  
(item do material: BR0256689) 

Ref. C4191-A,  cor preta, original 
(compatibilidade com as 
impressoras HP 4550 e 4500). 

Unidade 25 

7 

Toner azul p/imp. Laser hp 
4550/4500. 
17/057  
(item do material: BR0256690) 

Ref. C4192-A,  cor azul, original, 
(compatibilidade com as 
impressoras HP 4550 e 4500). 

Unidade 12 

8 

Toner vermelho p/imp. Laser hp 
4550/4500. 
17/058  
(item do material: BR0256691) 

Ref. C4193-A,  cor vermelha, 
original,  
(compatibilidade com as 
impressoras HP 4550 e 4500) 

Unidade 7 

9 
Kit Tambor p/imp. hp 4500/4550. 
17/064  
(item do material: BR0256285) 

Ref. C4195-A, original 
(compatibilidade com as 
impressoras HP 4550 e 4500) 

Unidade 5 

10 

Kit Transferencia p/imp. hp 
4500/4550. 
17/065 
(item do material: BR0256289) 

Ref. C4196-A, original 
(compatibilidade com as 
impressoras HP 4550 e 4500) 

Unidade 2 

11 
Kit Fusor p/imp. hp 4500/4550. 
17/066  

Ref. C4197-A, original 
(compatibilidade com as 

Unidade 4 
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(item do material: BR0256292) impressoras HP 4550 e 4500) 

12 
Cartucho toner TK 50Kyocera 
17-067 
(item do material: BR0246867) 

Cartucho toner TK 50 H, p/ imp. 
Kyocera FS1900, original, cor 
preta. 

Unidade 30 

13 
Kit manutenção MK-63 p/ FS1900 
17-73 
(item do material: BR0306754) 

Kit com cilindro, developer e fusor 
Capacidade 300.000 impressões, 
original. 

Conjunto  1 

14 
Kit manutenção MK-701 p/ FS9500 
17-74 
(item do material: BR0306799) 

Kit com cilindro, developer e fusor 
Capacidade 500.000 impressões, 
original. 

Conjunto 1 

15 
Cartucho toner impressora Lexmark 
17-77  
(item do material BR0350158) 

Cartucho toner para impressora 
Lexmark, E352, Original, preta, 
9000 páginas, E352H11L 

Unidade 50 

16 
Kit Photocondutor E250X22G 
17-78 
(item do material: BR0363868) 

Cilindro fotocondutor E250X22G, 
Lexmark E352DN original, 30.000 
Páginas 

Unidade 44 

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. 
 
 
 Os suprimentos descritos deverão ter validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar da data da entrega, ser originais do fabricante e ter garantia do fornecedor, inclusive contra 
danos provocados em equipamentos da SUSEP, comprovadamente ocorridos em razão da qualidade 
do material fornecido, evitando-se, assim, que haja prejuízos ao parque de informática da SUSEP. 
Não serão aceitos quaisquer itens recondicionados e/ou reciclados. 
 
  
 
II) DA ENTREGA: 
 
 O material deverá ser entregue na Av. presidente Vargas, no 730, 8º andar, Centro, Rio de 
Janeiro - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da data de recebimento da nota de empenho. 
 
  
 
III) DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
 III.1 Entregar o material dentro das especificações contidas neste Termo de Referência, 
responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, 
estejam fora das especificações e/ou do prazo de garantia ou com embalagem danificada, 
independentemente do motivo alegado. 
 
 III.2 A inobservância ao disposto no subitem III.1 deste item implicará o não pagamento 
do valor devido ao Fornecedor, até haja a necessária regularização. 
 
 III.3 Entregar o material com prazo de validade de, no mínimo, 24 meses. O material que 
estiver com prazo de validade inferior será recusado pela Gerência de Material, Patrimônio e 
Serviços- GEMAP, da SUSEP e a empresa deverá providenciar a entrega de novo material em até 5 
(cinco) dias úteis. 
 
 III.4 Não entregar materiais recondicionados e/ou reciclados. 
 
 
IV) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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 IV.1 Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o 
solicitado, incluindo-se inspeção em travas, lacres, selos e outros elementos que garantam a 
inviolabilidade/integridade dos produtos; 
 
 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 data de entrega do material e mediante 
atestado, pela GEMAP, no verso da nota fiscal, de que houve pleno atendimento ao disposto no 
contrato, 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 CONJUNTA No 
23, de 2 de março de 2001, 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, cópia do respectivo Termo de Opção, devidamente autenticada. 
 
 
VI) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 VI.1 A SUSEP poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente 
previstas, respeitados os limites previstos no artigo 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, tendo como base os preços constantes da proposta apresentada pelo fornecedores. 
 
 VI.2 O não cumprimento do disposto nos itens III.2  e  III.4 do presente Termo de 
Referência implicará aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 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. 


