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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2012 
Processo SUSEP N.° 15414.001728/2012-14 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço por , conforme autorização do Sr.  

Coordenador Geral de Administração da SUSEP, contida no Processo SUSEP 15414.001728/2012-14, 

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 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 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

CÓDIGO UASG: 173039 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/06/2012 às 11:00 hs 

 

1. DO OBJETO 

 Visa a presente licitação à aquisição de material de expediente, informática, 
acondicionamento e embalagem para atender às necessidades da Susep no exercício corrente. 

  

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Faz parte deste Edital: 

� Termo de Referência 
 

3. DA RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS E  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
3.1 Não será admitida a desistência de proposta ou de lance após o início 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 pelo licitante, 
decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 
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3.3 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem acima, o LICITANTE 
DESISTENTE ficará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

4. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

4.1 Os recursos para cobertura das despesas desta licitação provêm da Dotação Orçamentária 
consignada à SUSEP para o exercício de 2012. 

4.2 O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio é a Portaria SUSEP nº 4.366, de 
28 de dezembro de 2011. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 A presente licitação destina-se à participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP). 

5.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) que se encontrarem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação; 

b) 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;  

c) que esteja constituída na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

d) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante; e 

e) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

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 responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal, bem como 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. 
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 No preço cotado deverão ser incluídas todas as despesas com mão-de-obra e quaisquer despesas 
operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, ou 
seja, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro, necessários à perfeita 
execução do objeto da licitação, conforme determina a Lei 10.520/2002 e o Decreto 5.450/2005. 

7.2 O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, 
que não podem ser repassados à Administração, não deverão ser incluídos na Proposta de Preços 
apresentada. 

7.3 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa. 

7.4 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. 

7.5 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. 

7.6 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, em campo próprio 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.7 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. 

7.8 Se houver indícios de inexequibilidade 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: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com 
a iniciativa privada; 

g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

j) estudos setoriais; 

k) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e 

l) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
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7.9 Persistindo indício de inexequibilidade ou a identificação da inclusão de informações e/ou 
valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não 
comprovados documentalmente), a proposta será desclassificada. 

7.10 A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro 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. 

 

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, 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. 

8.4 Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerá 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, 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. 

8.9 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. 

8.10 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar, caso necessário, 
documentos de habilitação constantes do item 10 no prazo de 4 (quatro) horas, contadas da 
solicitação do Pregoeiro, em arquivo único, por meio da funcionalidade “Enviar Anexo” do 
sistema ComprasNet. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO, DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA E DAS MES E EPPS 

 

9.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como critério de 
julgamento das propostas o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto. 

9.2 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
proposta de preço para cada item ou grupo. 
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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. 

9.4 O critério de aceitabilidade da presente contratação por item encontra-se especificado no Termo 
de Referência em anexo.  

9.5 A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não 
se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, 
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento 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 e das demais cominações legais. 

9.6 A SUSEP, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos 
contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelos 
licitantes, às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007. 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar quando solicitada. Os licitantes que não atenderem às exigências 
de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

10.2 Quando necessário, o licitante detentor da melhor proposta, e que tiver sido considerado 
aceito, será convocado a encaminhar, num prazo máximo de 3 (três) dias úteis, os documentos 
originais a serem encaminhados ao Protocolo Geral da Susep, situado no subsolo do prédio da 
Avenida Presidente Vargas nº 730 – Centro, Rio de Janeiro, RJ, em envelope fechado e com os 
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 2/2012 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
 

10.3 Em prazo idêntico ao da apresentação dos documentos de habilitação, os licitantes interessados 
deverão apresentar amostras dos produtos discriminados no Termo de Referência, para 
verificação por parte da Coordenação de Material e Patrimônio - COMAP. As amostras das 
empresas vencedoras serão consideradas como parte da quantidade total a ser entregue. 

10.4 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante, quando necessário deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos: 

a) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor do 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; 

c) certidão negativa de débitos trabalhistas, disponível em http://www.tst.gov.br/certidao ; 

d) declaração firmada pelo responsável contábil da empresa atestando o valor de sua receita 
bruta do último exercício financeiro, para comprovar a sua condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, conforme item 9.6 do Edital; 

e) inscrição na Junta Comercial de seu domicílio fiscal constando a condição de ME ou EPP. 
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10.5 Relativamente à HABILITAÇÃO FISCAL do licitante, quando necessário deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos: 

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; 

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; 

10.6 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do licitante, quando necessário 
deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

a) certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede do 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 do 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 do 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 do 
licitante; 

 
4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante;  

 

d) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

e) o licitante terá sua situação financeira avaliada com base na obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que um (> 1),  
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                         Ativo Total 

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =      Ativo Circulante 

            Passivo Circulante 
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f) o licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices 
referidos no subitem anterior, quando de sua habilitação deverá comprovar, por meio de 
balanço patrimonial do último exercício social, patrimônio líquido mínimo no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, após a etapa de lances.  

10.7 A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação 
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

10.8 A não apresentação de qualquer dos documentos solicitados implicará desclassificação do 
proponente. 

10.9 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). 

10.10 Quando requerida pelo licitante a prorrogação prevista no subitem anterior, esta só será 
concedida caso não exista urgência na contratação ou prazo exíguo para o empenho, 
devidamente justificado. 

10.11 A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “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” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007). 

 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1 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 suas razões, 
imediatamente após a abertura de prazo para tal. 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes quanto à intenção de recorrer 
importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor.  

11.3 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.  

11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

11.6 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 10:00 às 13:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, mediante 
agendamento prévio. 

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 contrarrazões em até 3 (três) dias úteis, contados a 
partir do término do prazo do recorrente.  
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará o licitante às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17 de junho 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 8.666, de 21 de junho de 
1993, garantida a prévia defesa. 

12.2 A desistência de proposta ou lance sujeitará o licitante à aplicação de multa de 10% (dez por 
cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, 
conforme dispõe o item 3 do Edital. 

12.3 Em caso de inexecução do contrato, erro na execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas no Contrato (Anexo D do 
Edital). 

12.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de impedimento de 
licitar e contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

12.5 Será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos de sanção 
administrativa.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico dilic.rj@susep.gov.br. 

13.2 O Pregoeiro, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

13.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

13.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
dilic.rj@susep.gov.br. 

13.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no portal 
ComprasNet para os interessados. 

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

13.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com amparo na legislação pertinente, 
especialmente na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 6.204 de 5 
de setembro de 2007 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993. 

13.8 A apresentação da proposta de preços na licitação implica que o licitante tomou conhecimento 
e está de pleno acordo com as normas e condições do Edital e seus anexos, tendo obtido todas 
as informações pertinentes à formulação de sua proposta comercial, bem como às normas de 
execução do contrato. Não serão admitidas alegações posteriores acerca de quaisquer falhas ou 
omissões em sua proposta, bem como eximir-se de responsabilidade que deste fato decorra, 
durante a vigência do Contrato. 
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13.9 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto no caso de prazos inferiores a 1 (um) dia. 

13.10 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. 

13.11 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. 

13.12 O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo órgão requisitante da 
aquisição e que disciplina de forma detalhada os produtos que deverão ser adquiridos, fazendo 
parte integrante deste Edital. 

13.13 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

13.14 Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados das eventuais republicações 
e/ou retificações de edital, de 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. 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2012. 
 
 
 
 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 
Pregoeiro 



                                                    

 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA COMAP n.º 01/2012 
 
 
 
 
1. JUSTIFICATIVA: 
 
 
1.1) motivação da compra 
 
 
1.1.1) Materiais de expediente, informática e acondicionamento e embalagem – o presente termo tem por 
objeto de atender as necessidades desta Autarquia, no exercício corrente. 
 
 
1.2) benefícios diretos e indiretos que resultarão da compra 
 
1.2.1) Materiais de expediente, , informática e acondicionamento e embalagem – materiais necessários 
para mão de obra. 
 
 
1.3) o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a compra. 
 
 
1.3.1) atender aos setores desta autarquia, contribuindo no desempenho e qualidade do trabalho 
apresentado, objetivando atender o público interno e externo.  
 
 
2. INTRODUÇÃO / OBJETO: 
 
2.1)  Material de Expediente: para uso ou consumo do próprio estabelecimento. São materiais que não 
têm uma durabilidade prolongada.  Exemplo:   caneta, lápis, borracha, etc... . 
 
2.2)  Material de Informática: São materiais de consumo que fazem parte integrantes do equipamentos 
de informática . 
 
 
2.3)  Material de acondicionamento e embalagem – destina-se a total proteção da embalagem nas 
condições usuais de transporte, armazenagem e distribuição.   Exemplo: caixas de papelão, papel para 
embalagem, etc... . 
  

3. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: 



 
As empresas interessadas deverão apresentar, junto com os documentos de habilitação e no prazo ali 

designado, amostras dos produtos discriminados acima, para verificação por parte da Coordenação de Material e 
Patrimônio - COMAP.  

 
As amostras das empresas vencedoras serão consideradas como parte da quantidade total a ser entregue 

 
 
4. DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 
  
 
4.1) Os materiais especificados acima deverão ser entregues, na Av. Presidente Vargas, 730, 8º andar, Centro - 
Rio de Janeiro, no horário de 09:00h às 16:00h, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento 
da Nota de Empenho. 
 
 
5. DA VALIDADE DOS PRODUTOS:: 
 
 
5.1) O material adquirido deve contar com validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento do 
mesmo. 
 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
 
6.1) O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na data prevista, em perfeito estado e sem 
alterações na sua embalagem e/ou conteúdo. 
 
6.2) 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. 

 
6.3) A inobservância ao subitem 6.2 implicará no não pagamento do valor devido ao Fornecedor, até que ocorra a 
necessária regularização. 
 
 
7.   AS OBRIGAÇÕES DA SUSEP: 
 
 
7.1. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado. 
 
7.2.  Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade 

verificada. 
 
 
 
 



 
8. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE POR GRUPO: 
 
8.1.      Os preços médios obtidos através das cotações realizadas são os seguintes: 
 
 

GRUPO  1 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Pasta com 30 sacos 

(item do material: BR0289043) 1 

Classe: 7510 

 Pasta arquivo, plástico 
transparente, 240 mm x 330 
mm, 2 cm, ofício, 30 sacos 

plásticos 

Unidade 100 8,88 11,75 14,33 8,90 14,0   11,572 1.157,20 

                    PAPELARIA 
REAL 

    

Saco plástico  

(item do material: BR0228882) 2 

Classe: 7510 

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

cm). 
Unidade 5000 0,1924 N/C N/C 0,17 0,25 0,20 0,2031 1.015,50 

Pasta arquivo, elástico, encaixe 
de  

  

fixação p/ñ abrir   50 

(item do material: BR0244500)   
3 

Classe: 7510 

Pasta arquivo, plástico 
corrugado flexível, c/abas e 

elástico, 340 mm X 250 mmX 
60 mm 

Unidade 

  

2,04 2,33 4,40 2,85 2,90   2,904 145,20 

Grampo de aço 23/6  

(item do material: BR0236480) 4 

Classe: 7510 

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

1000 unidades                                            

Caixa 50 2,71 7,88 N/C 4,52 1,30   4,1025 205,13 

Grampo de aço 23/13      

(item do material: BR0228395)  Caixa 50 5 

Classe: 7510 

Grampo para grampeador, 
metal, niquelado, 23/13, não 
aplicável mm, caixa 1000 

unidades                                                                     
    

3,43 2,90 N/C 5,10 3,50   3,7325 186,63 

                    LANTELE     

Fita para rotulador   
Fita adesiva, plástico, para 

rotulador eletrônico Brother P-
touch,  9 mm 3/8”, azul. 

    

(item do material: BR0331968) 
(ref.: Brother M521 M tape ou 

similar) 
Unidade 12 

6 

Classe: 7510       

53,90 N/C N/C N/C 44,30 32,82 43,67333 524,08 

Papel contact transparente.   

(item do material: BR0284683) 7 

Classe: 7510 

Papel auto-adesivo, plástico, 
contact, incolor, brilhante, 

rolo 450 mm x 5m  

  
Unidade 

  
10 

25,89 20,41 N/C 16,50 28,00   22,70 227,00 

Apontador de aço 

(item do material: BR0234051) 8 

Classe: 7520 

Apontador de lápis, metal, 
escolar, prateado, pequeno, 

sem depósito. 
Unidade 120 0,78 0,64 0,94 1,25 0,70   0,862 103,44 

Almofada p/ carimbo tam. M  

(item do material: BR0203319) 9 

Classe: 7520 

Almofada para carimbo, corpo 
plástico, tampa metal, esponja 
absorvente revestida de tecido, 

médio, azul, entintada, nº 3. 

Unidade 60 3,07 9,46 N/C 3,85 N/C   5,46 327,60 

Bloco tamanho ofício branco c/  

50 folhas sem pauta  

(item do material: BR0203638) 
10 

Classe: 7510 

Bloco rascunho, celulose 
vegetal, sem pauta, 

apergaminhado, 297 mm, 
75g/m2, 50fl, 210 mm 

Unidade 
50 Fl. 

300 2,04 N/C 3,49 2,10 2,90   2,6325 789,75 

Borracha p/máquina.     

(item do material: BR0200709)  11 

Classe: 7510                                          

Borracha apagadora, 45 X 17 
X 8 mm, azul e vermelho                                                                                 

Unidade 200 N/C 0,46 0,74 0,87 0,60   0,6675 133,50 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 4.815,03 

 
 
 
 



 

GRUPO  2 

  MAXPEL  PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Corretor branco 

(item do material: BR0201129) 12 

Classe: 7510 

Corretiva líquida base de água 
secagem rápida, frasco, papel 

comum 18 ml 

Frasco 
18 ml 220 1,47 1,12 1,53 1,15 0,96   1,246 274,12 

Caneta esferográfica azul   

(item do material: BR0200069) 13 

Classe: 7510 

Caneta esferográfica, plástica, 
sextavada, com esfera de 

tungstênio, grossa, tinta azul, 
SELO INMETRO. 

Unidade 1500 0,46 0,54 0,82 0,69 0,70   0,642 963,00 

Caneta esferográfica vermelha  

(item do material: BR0275664) 14 

Classe: 7510 

Caneta esferográfica, plástica, 
sextavada, com esfera de 
tungstênio, grossa, tinta 

vermelha, SELO INMETRO. 

Unidade 300 0,46 0,54 0,82 0,69 0,70   0,642 192,60 

Caneta esferográfica preta    

(item do material: BR0275663) 1000 15 

Classe: 7510 

Caneta esferográfica, plástica, 
sextavada, com esfera de 

tungstênio, grossa, tinta preta, 
SELO INMETRO. 

Unidade 

  

0,46 0,54 0,82 0,69 0,70   0,642 642,00 

16 Livro de protocolo  

  (item do material: BR0261681) 

  Classe: 7540 

Livro de protocolo, com 100 
folhas, numeradas 

seqüencialmente (frente/verso), 
54g/m², comprimento: 230 mm, 
largura: 170 mm, capa dura em 

papelão.                      

Unidade 50 N/C 4,74 6,67 4,90 3,30   4,9025 245,13 

Caixa de clipes 2/0 niquelados  

(item do material: BR0272501) 17 

Classe: 7510 

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

carbono, paralelo. 

Caixa 
100 UN. 

200 0,98 1,37 3,29 2,30 2,10   2,008 401,60 

Cola plástica 90 grs.  

(item do material: BR0282967) 18 

Classe: 8040 

Cola Plástica Branca, a base de 
PVA, lavável, não tóxica, 

SELO INMETRO. 
Bisnaga 250 1,19 0,79 1,69 1,45 3,40   1,704 426,00 

Colchete para processo nº 7  

(item do material: BR0308250) 19 

Classe: 7510 

Colchete fixação, aço, não 
latonado, nº7, prata. 

Caixa 300 3,13 N/C 2,00 2,40 N/C   2,51 753,00 

Colchete para processo nº 12   

(item do material: BR0308251) 20 

Classe: 7510 

Colchete fixação, aço, não 
latonado, nº12, prata. 

Caixa 300 5,61 N/C N/C 6,90 N/C   6,255 1.876,50 

                  CASA CRUZ     

Cola de secagem rápida   

(item do material: BR0228919) 21 

Classe: 8040 

Cola, cetona/xilenol/resina 
vinílica/ poliuretano e epoxi, 

incolor, acrílico/ 
louça/couro/vidro e plástico, 

com bico e aplicador  

Tubo 
3 G. 10 N/C 3,50 N/C N/C 5,30 4,20 4,333333 43,33 

Capa de acetato transparente  

(item do material: BR0278730) 22 

Classe: 7510 

Capa de encadernação, PVC – 
Cloreto de polivinila, ofício, 
incolor, 216 mm x 330 mm, 

0,30 mm 

Unidade 1100 0,33 N/C N/C 0,29 0,50   0,373333 410,67 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 6.227,95  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRUPO  3 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Capa granulada preta ofício  

(item do material: BR0278732) 23 

Classe: 7510 

Capa de encadernação, PVC – 
Cloreto de polivinila, ofício, 
preta, 216 mm x 330 mm, 

0,30 mm 

Unidade 1000 0,33 N/C N/C 0,29 0,50   0,373333 373,33 

Caneta marca texto amarela   

(item do material: BR0300527) 
24 

Classe: 7510 

Caneta marca texto, com 
ponta de fibra chamfrada, 
quatro mm, amarela, tinta 

fluorescente, não recarregável, 
à base de água, secagem 
rápida. Selo INMETRO. 

Unidade 600 0,96 0,95 1,25 0,98 N/C   1,035 621,00 

     

25 
Elástico 

 (item do material: BR0324135) 
Classe: 7510 

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

Caixa  
25 G.   N/C 0,59 0,97 1,15 N/C   0,903333 135,50 

 

26 
Etiqueta adesiva "URGENTE" 
(item do material: BR0291678) 

Classe: 7510 

Etiqueta Gomada 
"URGENTE", celulose 

vegetal, 45 mm, vermelha, 
branca, RANCA, 

ENVELOPE, 13 mm                                                                    

Caixa 
60 UN. 100 N/C 1,88 N/C 6,30 2,90   3,693333 369,33 

 

27 
Fita adesiva transparente  

(item do material: BR0278979) 
Classe: 7510 

Fita adesiva, celofane 
transparente, monoface, 12 

mm x 50 m 

Rolo 
50 M. 120 1,13 0,78 1,90 0,79 N/C   1,15 138,00 

 

28 Grampo de aço 26x6  
(item do material: BR0203165) 

Classe: 7510 

Grampo para grampeador 
metal latonado, 26/6 

5.000 Unidades 

Caixa 
5.000 UN. 

120 1,72 5,74 2,92 4,60 2,90   3,576 429,12 

Jogo de divisória amarela  

(item do material: BR0308252) 29 

Classe: 7520 

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

180g/m2 
Jogo 400 2,18 N/C N/C 3,45 N/C 3,45 2,815 1.126,00 

Lápis preto nº2   

(item do material: BR0272348) 30 

Classe: 7510 

Lápis preto, madeira, 2 mm, 
HB, sem borracha apagadora, 

grafite 
Unidade 800 0,22 0,21 0,33 0,29 0,30   0,27 216,00 

Livro de Ata c/100 fls.  

(item do material: BR0200692)    31 

Classe: 7540                   

Livro de Ata, material papel 
sulfite, quantidade de folhas 

10, gramatura 63 g/m2, 
comprimento 297 mm, largura 

210 mm                       

Unidade 50 5,10 8,18 10,12 0,87 6,00   6,054 302,70 

Pasta plástica transparente, em 
“L”  

(item do material: BR283063) 32 

Classe: 7510 

Pasta plástica (Plástico 
grosso) transparente s/ trilho 
em “L”, 335 mm X 225 mm, 

incolor. 

Unidade 450 0,64 0,547 N/C 0,99 1,85   1,00675 453,04 

                    KALUNGA     

Pasta frente transparente e  

 (união ou similar)   

(item do material: BR0254690) 33 

Classe: 7510 

Pasta arquivo, plástico c/capa 
incolor e transpa-rente, 255 
mm, ferragem campo trilho 
completo c/contracapa semi-
rígida na cor preta, 355 mm, 

arquivamento de prontuário de 
paciente, 30 mm 

Unidade 200 N/C N/C N/C 8,90 N/C 4,30 6,60 1.320,00 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 5.484,02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO  4 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Pasta plástica azul união lombada  

larga (união ou similar)    

(item do material: BR0331979) 
34 

Classe: 7510 

Pasta arquivo, papelão 
revestido de PVC, tubo, 245 
mm, 345 mm, 70 mm, Azul, 

ferragem 2 furos 

Unidade 800 8,20 10,51 N/C 18,30 N/C   12,33667 9.869,33 

Pasta de cartolina grossa    

(item do material: BR0283691) 35 

Classe: 7510 

Pasta arquivo, Ofício, azul, 
cartolina plastificada grossa,  
com aba e elástico, 120 kg, 

240 mm, 350 mm, azul,  

Unidade 220 1,35 N/C N/C 3,35 N/C   2,35 517,00 

Pasta Cartolina grossa, 120 kg.  

(item do material: BR0283066) 36 

Classe: 7510 

Pasta Cartolina grossa, 120 
kg., ofício, plastificada 
externamente, s/abas e 

elástico, 345 mm x l 240 m, 
azul, c/grampo, trilho de 

metal, guarda  

Unidade 300 1,17 2,57 N/C 3,35 N/C   2,363333 709,00 

Pincel Atômico cor azul  

(item do material: BR0202040) 37 

Classe: 7510 

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

ponta de feltro.  

Unidade 70 1,95 1,79 1,75 3,20 3,10   2,358 165,06 

Pincel atômico vermelho  

(item do material: BR0202051) 38 

Classe: 7510 

Pincel atômico, plástico, 
náilon, descartável, vermelha. 

Unidade 30 1,95 1,48 1,75 1,20 2,90   1,856 55,68 

Porta Clips Com Imã, Tam. M.  

(item do material: BR0339354) 39 

Classe: 7520 

Porta clips, acrílico, tamanho 
médio, 50mm x 50 mm x 40 

mm, fumê. 
Unidade 100 5,17 N/C N/C 4,20 N/C   4,685 468,50 

Papeleira de acrílico simples 
fumê   

(item do material: BR0067369) 40 

Classe: 7510 

Papeleira para mesa de 
escritório. 

Unidade 50 9,25 10,49 12,82 9,30 10,50   10 523,60 

Régua plástica com 30 cm  

(item do material: BR0313142) 41 

Classe: 7510 

Régua escritório, acrílico, com 
30 cm/mil, rígido, cristal e 

trasnparente 
Unidade 150 0,35 0,86 0,49 0,33 0,30   0,466 69,90 

Extrator de grampos    

(item do material: BR0278812)  42 

Classe: 7520 

Extrator de grampos, em aço 
inoxidável, tipo espátula, 
comprimento: 150 mm, 

largura: 200 mm, cromado.                                                   

Unidade 70 0,76 2,45 0,80 2,75 2,90   1,932 135,24 

Tinta para carimbo   

(item do material: BR0284286) 43 

Classe: 7510 

Tinta carimbo, base água, 
azul, 40 ml 

Frasco 
40 ml. 100 1,46 1,68 1,93 2,75 3,00   2,164 216,40 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 12.729,71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUPO  5 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Perfurador tamanho pequeno  

(item do material: BR0228519) 44 

Classe: 7520 

Perfurador papel, metal, 
médio, pintado, 10 folhas, 

manual.                                                                                                 
Unidade 120 5,15 4,75 12,73 6,25 1,30   6,036 724,32 

Tesoura tamanho 7" c/ cabo   

(item do material: BR0317709) 45 

Classe: 7520 

Tesoura tamanho 7” em aço 
inox com cabo em 

polipropileno, cor preta  
Unidade 100 5,39 3,79 N/C 3,85 6,60   4,9075 490,75 

Grampeador 26/6    

(item do material: BR0329986) 46 

Classe: 7520 

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 100 6,94 6,21 14,92 7,65 14,20   9,984 998,40 

Porta Lápis   

(Item do material: BR0234216) 47 

Classe: 7520 

Porta Lápis, Acrílico, Fumê, 
90 mm x 50 mm 

Unidade 50 6,47 5,13 4,70 4,20 N/C   5,125 256,25 

Perfurado de papel Médio  

(item do material: BR0331966) 48 

Classe: 7520 

Perfurado papel, Aço, Médio, 
Pintado, 50F, Furos redondos 

com marginador 
Unidade 100 63,3 N/C N/C 48,50 N/C   55,9 5.590,00 

Grampeador grande    

(item do material: BR0203585) 
49 

Classe: 7520 

Pintura epóxi, base em metal 
medindo 230x60x15mm, 

altura: 110 mm, 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 
1 UN. 

50 30,34 36,17 N/C 49,60 N/C   38,70333 1.935,17 

Papel de recado auto-adesivo   

(item do material: BR0203586) 50 

Classe: 7510 

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

mm 

Bloco 
100 FL. 1000 2,27 4,86 1,77 2,90 54,20   3,4 3.400,00 

                    KALUNGA     

Grampo trunfo  

(item do material: BR0274336) 51 

Classe: 7510 

Grampo grampeador, metal,  
23/15, tipo trunfo nº2 

Caixa 
50 UN. 60 7,85 N/C N/C N/C N/C 4,69 6,27 376,20 

Lacre Malote, Polipropileno, Fio, 
container, numerado e 

personalizado  
(item do material: 
BRBR0231823) 

52 

Classe: 9330 

Lacre de Segurança com trilho 
travamento,Polipropileno, tipo 
espinha de peixe, numerado e 
Personalizado “SUSEP”, em 
alto relevo em cor Preta, de 

0001 a 2.500, container 
(pacote com 100 unidades) 

Unidade 25 7,98 N/C N/C 87,00 N/C   47,49 1.187,25 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 14.958,34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRUPO  6 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Disco CD-R 700MB/80MIN   0,58 

(item do material: BR0256427)  s/capa 53 

Classe: 7025   

Disco compacto, 700MB, 
80MIN, gravável e regravável 

/ CDR-W.                                       
Unidade 150 N/C 

  

2,99 0,89 N/C   1,486667 223,00 

Caixa de etiquetas-REF. 6180    

(item do material: BR0203504     54 

Classe: 7510 

Caixa de etiquetas 
p/impressora jato de tinta 
c/3000 tam 25,4 X 66,7 

(REF.6180)         

Caixa 
3.000 UN. 

100 32,98 36,90 44,96 67,50 44,00   45,268 4.526,80 

Caixa de etiquetas - REF.6181  

(item do material:  BR0203509) 55 

Classe: 7510 

Caixa de etiquetas 
p/impressora jato de tinta c/ 

2000 tam 25,4 X 101,6 
(REF.6181)        

Caixa 
2.000 UN. 

30 32,98 36,90 44,96 67,50 44,00   45,268 1.358,04 

Disco compacto, CDR-W  
(17/072 1,51 

(item do material: BR0267803)  s/capa 56 

Classe: 7025        

Disco compacto, 700 MB, 80 
MIN, gravável e regravável - 

CDR-W                     
Unidade 200 N/C 

  

2,99 0,85 N/C   1,783333 356,67 

DVD-RW      (17/075) 

(item do material: BR0301880 57 

Classe: 7740                                    

DVD-RW (Regravável) 
4,7GB, 120MIN     (17/075)                                         

Unidade 600 4,09 2,97 6,03 3,80 N/C   4,2225 2.533,50 

Cartucho Tinta HP C9352Color 

(item do material: 
BRBR0326163) 

58 

Classe: 7045 

Cartucho Tinta Impressora 
HP, original, Colorido, 5 ml, 
C9352 A, Deskjet 3920/3930                                        

Unidade 5 47,14 45,46 64,46 57,50 N/C   53,64 268,20 

Cartucho Tinta HP C9351A Preto 

(item do material: 
BRBR0326162) 

59 

Classe: 9330 

Cartucho Tinta Impressora 
HP, original, Colorido, 5 ml, 

C9352 A, Deskjet 
3920/3930/3940                               

Unidade 10 37,13 36,35 49,68 57,50 N/C   45,165 451,65 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 9.717,86  

 
 

GRUPO  7 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Barbante de algodão   

(Item do material: BR0206994) 60 

Classe: 4020                                    

Barbante de algodão, 8 fios, 
encerado, 250 g.                                                                                                             

Rolo 
250 G. 

150 N/C 2,96 N/C 5,90 3,58   4,146667 622,00 

Fita Gomada em Crepe     

(item do material: BR0278970) 50 61 

Classe: 7510                                     

Fita adesiva, crepe, monoface, 
19 mm x 50mm, bege, 

multiuso 

Rolo 
50 M. 

  

2,59 N/C 2,45 3,20 2,98   2,805 140,25 

Papel pardo p/ embrulho  
PAPELARIA 

ADLA 
(item do material: BR0308632) 62 

Classe:  9310 

  
Papel Kraft, celulose vegetal, 

76cmx112cm, parda, para 
embalagens 

  
Folha 

  
200 

  
0,48 

  
N/C 

  
N/C 

  
N/C 

  
N/C 

1,20 

  
0,84 

  
168,00 

Fita adesiva transparente  

(item do material: BR0278982) 63 

Classe: 7510                         

Fita adesiva em polipropileno, 
transparente 50 mm x 50m, 

multiuso, incolor, monoface. 

Rolo 
50 M. 

200 2,4 2,64 N/C 2,90 2,50   2,61 522,00 

Caixa Box de plástico azul   64 

(item do material: BR0357825) 

Caixa arquivo plástico, cor 
azul, tipo polionda, tamanho 

Unidade 800 3,12 2,79 8,71 3,80 N/C   4,605 3.684,00 



 Classe: 7510                         ofício, 135 x 250 x 360 mm.           

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 5.136,25  

 
 
 

ITEM 65 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

                    
PAPELARIA 

ADLA 
    

Cesto de Lixo     

(item do material: BR0308622) 80 65 

Classe: 7240 

Cesto, lixo, fibra, com aros e 
fundos cromados, 26 cm, 
22,50cm, 26 cm, marrom, 

cilíndrico 

Unidade 

  

N/C N/C N/C 27,50 N/C 29,00 28,25 2.260,00 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 2.260,00 
  

 
 
 

ITEM 66 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Pilha Alcalina AA    

(item do material: BR0231786) 66 

Classe: 6135 

Pilha alcalina AA, pequena, 
embalagem c/2 unidades 

Embalagem 
2 UN. 

40 N/C N/C 2,66 2,30 N/C   2,48 99,20 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 99,20  

 
 
 

GRUPO  8 

  MAXPEL PAPELEX PARCO VINIPEL CINPEL INTERNET     

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Unitário Item Produto Especificação do Produto Unidade Quant. 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
P/ ITEM 

VALOR 
MEDIO        
TOTAL 
P/ITEM 

Espiral para encadernação   
Espiral para encadernação, 

tamanho 7. 

(item do material: BR0232323) (Pacote com 10 unidades) 67 

Classe: 7510   

Pacote 
10 UN. 

30 0,592 0,0338 N/C 1,20 4,86   2,2286 66,86 

Espiral para encadernação  
Espiral para encadernação, 

tamanho 9. 

(item do material: BR0232031) (Pacote com 10 unidades) 
68 

Classe: 7510   

Pacote 
10 UN. 

30 0,711 0,0433 N/C 1,65 6,34   2,186075 65,58 

Espiral para encadernação  
Espiral para encadernação, 

tamanho 12. 

(item do material: BR0232033) (Pacote com 10 unidades) 
69 

Classe: 7510   

Pacote 
10 UN. 

30 0,1053 0,0626 N/C 2,30 8,77   2,809475 84,28 

                                                                              SUBTOTAL                                                                                                  R$ 216,72  



 

                                                      T O T A L                                                                 R$  61.645,08 

 
 
 
9. DO PAGAMENTO: 
 
9.1) O pagamento será efetuado mediante ordem bancária, através de crédito em conta corrente, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento definitivo do material, mediante ateste pela Coordenação 
de Material, Patrimônio e Serviços- COMAP, no verso da nota fiscal, seguido de consulta “on-line” ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
9.2) Incidirá retenção (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. 

 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 
10.1) 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. 
 
10.2) 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. 
 
10.3) 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. 

 
 

SUSEP/DIRAD/CGAM/COMAP, 04 de maio de 2012. 
 

Iára Gomes Mendes 
Agente Executivo-Mat. Siape 0777405 


