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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2013 
Processo SUSEP Nº 15414.001240/2013-60 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

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

Geral de Administração, contida no Processo SUSEP nº 15414.001240/2013-60, sob o regime de 

empreitada por preço global, observados 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 e suas respectivas 

alterações; 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 POR GRUPO OU, NO CASO DE ITENS ISOLADOS, POR ITEM 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: CONFORME O ITEM 3 DESTE EDITAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 173039 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/07/2013, às 11:00 horas 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Visa a presente licitação à aquisição de material de expediente; copa e cozinha; e 
acondicionamento e embalagem, para atender às necessidades da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP. 

 

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Fazem parte deste Edital: 

� Modelo de Proposta Comercial 

� Termo de Referência 
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3. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

 
Grupo 1 – Material de Expediente  - COPA E COZINHA 
 

 
Grupo 2 – Material de Expediente  - ENVELOPE 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Médio Total 

p/item 

  1 

Colher para café 
(item do material: 
BR0230563) 
Classe: 7340 

Colher para café, aço inoxidável. Peça 60 1,29 77,60 

  2 

Xícara p/chá + pires 
(item do material: 
BR04258007) 
Classe: 7350 

Xícara para chá, com pé, + pires 
filetados em dourado. 

                                                                                              
Peça 60 12,59 755,40 

Valor Médio Total (G1) R$ 832,80 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Médio 

Milheiro 
p/item 

Valor 
Médio  
Total 

 p/item 

  3 

Envelope, papel Kraft  
(item do material: 

BR0307060) 
Classe: 7510 

Envelope Grande, 
personalizado, papel Kraft, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo 364mm x 
260 mm, com brasão e dizeres 
"SUSEP" em cor preta.          

 
Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 
 

Milheiro 10 803,33 8.033,33 

  4 

Envelope pardo ouro  
(item do material: 

BR0306877) 
Classe: 7510 

 
Envelope pardo ouro, 
personalizado, papel Kraft, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo aprox. 
336 mm x 241 mm, com brasão 
e dizeres "SUSEP" em cor preta.         

 
Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 

Milheiro 12 620,67 7.448,00 

  5 

Envelope branco ½ ofício  
(item do material: 

BR0306797) 
Classe: 7510 

Envelope branco, ½ ofício, 
personalizado, papel off-set, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo  aprox. 
230 mm x 163 mm, com brasão 
e dizeres "SUSEP" em cor preta.      
 
   Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 

Milheiro 8 530,00 4,240,00 
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Grupo 3 – Material de Expediente 
 

  6 

Envelope branco 1/3 ofício  
(item do material: 

BR0306772) 
Classe: 7510 

Envelope branco, 1/3 ofício, papel 
off-set, gramatura 80g/m², tipo 
RPC autocolante, medindo aprox. 
230 mm x 114 mm, com brasão e 
dizeres “SUSEP” em cor preta. 
 

Obs.: pacotes de 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 8 290,00 2,320,00 

  7 

Envelope branco 1/3 ofício, 
 c/janela 
(item do material: 
BR0306778) 
Classe: 7510 

Envelope branco, 1/3 ofício, com 
janela, papel off-set, 
GRAMATURA 80g/m², tipo RPC 
autocolante, medindo 230 mm x 
114 mm, com brasão e dizeres 
“SUSEP” em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 20 293,33 5.866,67 

Valor Médio Total (G2) R$ 27.908,00 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Médio 

Unitário 
p/item 

Valor 
Médio Total 

p/item 

  8 

Pasta com 30 sacos 
(item do material: 
BR0289043) 
Classe: 7510 

Pasta arquivo, com 30 sacos  
plásticos transparente, 240 mm x 
330 mm, 2 cm, ofício, (Tipo 
Clear Book / Yes BD – 30 ou 
similar) 

Unidade 120 10,47 1.256,00 

  9 

Pasta arquivo, elástico, 
encaixe de fixação p/ñ abrir   
(item do material: 
BR0244500) 
Classe: 7510 

Pasta arquivo, plástico corrugado 
flexível, c/abas e elástico, 340 
mm X 250 mmX 60 mm, cor 
azul. 

Unidade 250 3,26 814,17 

 10 

Grampo de aço 23/6  
(item do material: 
BR0236480) 
Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 23/6, caixa com 1000 
unidades. 

Caixa 100 2,60 260,00 

 11 

Grampo de aço 23/13  
(item do material: 
BR0228395)  
Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 23/13, caixa com 
1000 unidades. 

  
Caixa 

  
 100 3,66 366,33 

 12 

Papel contact transparente.   
(item do material: 
BR0284683) 
Classe: 7510 

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

  
Unidade 

50 13,40 670,00 

 13 

Bloco tamanho ofício branco 
c/  
50 folhas sem pauta  
(item do material: 
BR0203638) 
Classe: 7510 

Bloco rascunho celulose, vegetal, 
sem pauta, cor branco, 
apergaminhado, 50 folhas, 297 
mm x 210 mm, 75g/m². 

Unidade 1.000 2,51 2.507,50 

 14 

Corretivo branco 
(item do material: 
BR0201129) 
Classe: 7510 

Corretiva líquida base de água 
secagem rápida, frasco, papel 
comum 18 ml. 

Frasco 300 1,28 383,00 

Valor Médio Total  (G3)  R$ 6.257,00 
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Grupo 4 – Material de Expediente 
 

 
Grupo 5 – Material de Expediente 
 

 Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor M édio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

15 
 Caneta esferográfica azul 
 (item do material: BR0200069) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 5.000 0,64 3.200,00 

16 
 Caneta esferográfica vermelha  
 (item do material: BR0275664) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 1.000 0,64 640,00 

17 
 Caneta esferográfica preta  
 (item do material: BR0275663) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 3.000 0,64 1.920,00 

18 
 Caneta marca texto amarela   
 (item do material: BR0300527) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 1.000 1,6.9 1.686,67 

19 
 Látex, Elástico 18 
 (item do material: BR0324135) 
 Classe: 7510 

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

Caixa 1.200 0,99 1.188,00 

20 
 Fita adesiva transparente  
 (item do material: BR0278979) 
 Classe: 7510 

Fita Adesiva de celofane 
transparente, coberta com 
borracha natural e resinas 
sintéticas, largura:12mm, 
comprimento: 65m, multiuso, 
incolor, monoface. 

Unidade 600 2,14 1.286,00 

21 
 Grampo de aço 26x6  
 (item do material: BR0203165) 
 Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 26/6, caixa com 5.000 
Unidades. 

Unidade 350 3,99 1.396,50 

22 
 Lápis preto nº2   
 (item do material: BR0272348) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 3.000 0,31 920,00 

Valor Médio Total  (G4)  R$ 12.237,17 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

23 
 Pasta de cartolina grossa    
 (item do material: BR0283691) 
 Classe: 7510 

Pasta arquivo, Ofício, azul, 
cartolina plastificada grossa,  com 
aba e elástico, 120 kg, 240 mm, 
350 mm, azul. 

Unidade 1.000 1,68 1.683,33 

24 
 Pincel Atômico cor azul  
 (item do material: BR0202040) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 120 2,51 301,60 

25 
 Pincel atômico vermelho  
 (item do material: BR0202051) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 50 2,51 125,67 
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Grupo 6 – Material de Expediente 

26 
 Papeleira de acrílico  
 (item do material: BR0067369) 
 Classe: 7510 

Papeleira de acrílico simples, cor 
fumê, para mesa de escritório. 

Unidade 50 14,59 729,50 

27 
 Reforço Gomado 
 (item do material: BR0412674) 
 Classe: 7510 

Reforço Gomado, auto-adesivo, 
15mm, papel perfurado, plástico, 
incolor. 

Unidade 100 3,87 387,00 

28 
 Régua plástica com 30 cm  
 (item do material: BR0313142) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 200 1,20 239,33 

29 
 Tinta para carimbo   
 (item do material: BR0284286) 
 Classe: 7510 

Tinta carimbo, base água, azul, 40 
ml. 

Frasco 300 2,49 748,00 

Valor Médio Total (G5) R$ 4.214,43 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

30 
 Pasta Plástica transparente 
 (Item do material: BR0415422) 
 Classe: 7510 

Pasta Plástica pvc transparente, 
tipo abas e elásticos, tamanho 
Ofício, medindo aprox. 238mm x 
350mm, na cor azul. 

Unidade 600 1,71 1.028,00 

31 
Fita Adesiva 

(Item do material: BR0278970) 
Classe: 7510 

Fita Adesiva, Crepe, monoface, 
19mm x 50m, na cor bege. 

Unidade 350 2,42 848,17 

32 
Caixa Arquivo 

(item do material: BR0357825) 
Classe: 7510 

Caixa arquivo morto, material 
plástico corrugado flexível, cor azul 
escuro, tipo polionda, dimensões 135 
x 250 x 360 mm. 

Unidade 2.000 4,12 8.233,33 

33 
 Cinta Elástica 
 (item do material: BR0405959) 
 Classe: 7510                          

Cinta Elástica, material poliester, 
forma circular, largura 4 cm, 
comprimento 56cm(inteiro), 
28cm(dobrado), diâmetro 25 cm, 
na cor branca, costura dupla 
industrial reforçada 8 cm (4 cm a 
mais p/cada lado), Gravação 
“SUSEP” impresso ao longo do 
elástico, super-poste, aplicação 
unir processo. 
 

Pacote com 100 Unidades 

Pacote 
(100 Unid.) 

20 315,00 6.300,00 

34 
 Apontador de aço 
 (item do material: BR0234051) 
 Classe: 7520 

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

Unidade 300 1,12 335,00 
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Grupo 7 – Material de Expediente 
 

 
 
 

35 
 Almofada p/ carimbo tam. M  
 (item do material: BR0203319) 
 Classe: 7520 

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

Unidade 200 3,22 643,33 

36 
 Jogo de divisória classificadora  
 (item do material: BR0307596) 
 Classe: 7520 

Divisórias classificadora, material 
papel cartolina, cor amarela, 
tamanho Ofício, características 6 
projeções, 180g/m2, visor plástico 
transparente. 

Jogo 500 2,26 1.128,33 

37 
 Porta Clips Com Imã, Tam. M.  
 (item do material: BR0239354) 
 Classe: 7520 

Porta clips co imã, material 
acrílico, tamanho médio,   
medinco aprox. C 50mm x L 50 
mm x A 40 mm, na cor fumê. 

Unidade 50 6,08 304,17 

38 
 Extrator de grampos    
 (item do material: BR0278812)  
 Classe: 7520 

Extrator de grampos, em aço 
inoxidável, tipo espátula, C 150 

mm, L 200 mm, cromado.                                                   
Unidade 300 2,13 639,00 

Valor Médio Total (G6) R$ 19.459,33 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

39 
Perfurador tamanho pequeno  
(item do material: BR0228519) 
Classe: 7520 

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

Unidade 100 9,23 923,33 

40 
Tesoura tamanho 7" c/ cabo   
(item do material: BR0317709) 
Classe: 7520 

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

Unidade 100 8,13 813,33 

41 
Grampeador 26/6    
(item do material: BR0329986) 
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 300 13,95 4.185,00 

42 
Porta Lápis   
(Item do material: BR0234216) 
Classe: 7520 

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

Unidade 200 4,52 904,67 

43 
Apagador para quadro branco 
(Item do material: BR0411136) 
Classe: 7520 

Apagador para quadro branco Unidade 60 6,18 371,00 

44 
Livro de Ata com 100 fls.  
(item do material: BR0200692)   
Classe: 7540                    

Livro de Ata com margem, 
numerada,  material papel sulfite, 
100 folhas, gramatura 63 g/m2, C 
297 mm, L 210 mm                          

Unidade 200 9,27 1.854,67 

45 
Cola de secagem rápida   
(item do material: BR0228919) 
Classe: 8040 

Cola de secagem rápida, 3gr, 
cetona, xilenol, resina, vinílica, 
poliuretano e epoxi, incolor, 
acrílico, louça, couro, vidro e 
plástico, com bico e aplicador  

 Tubo  20 3,84 76,73 

Valor Médio Total (G7) p/Grupo R$ 9.128,73 
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Item 46 – Material de Expediente 
 

 
 

Grupo 8 – Material de Expediente 
 
 

 
 

 

 

 
3.1 No preenchimento da proposta comercial, os licitantes deverão observar os critérios de 

aceitabilidade por item, por grupo e global. 
 

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

 
4.1 Não será admitida a desistência de proposta ou de lance após o início da fase de lances. 

4.2 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, desde que formalizado por escrito, apensado aos autos e 
aceito pelo Pregoeiro. 

 
4.3 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. 

 
 
 
 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

46 
Sacola Plástica 
(Item do material: BR0150892) 
Classe: 8105 

 

Sacola Plástica, Alça Camiseta de 
Alta densidade, medindo aprox. 
50cm X 60cm, espessura 0,04 por 
folha,  
cor preta.        
 
Obs.: Pacote de 5kg. (aprox. 250 
unidades) 

Pacote 
(5kg.) 

8 29,67 237,33 

Valor Médio Total (Item 46) R$ 237,33 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

47 
Papel Opaline 
(Item do material: BR0200399) 
Classe: 9310 

Papel Opaline, branco, liso, 180 
gr., tamanho A4 (210mm x 
297mm). 
Obs.: Caixa com 50 unidades 

Caixa 12 11,45 137,36 

48 

Papel para embrulho  
(item do material: 
BR0308632) 
Classe:  9310 

Papel Kraft, celulose vegetal, 
76cmx112cm, parda, aplicação 
embalagem. 

Folha 150 0,69 103,50 

Valor Médio Total (G8) p/Grupo R$ 240,86 

VALOR MÉDIO TOTAL:  R$ 80.515,86 (OITENTA MIL, QUIN HENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SEIS 
CENTAVOS) 
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5. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

5.1 Os recursos para cobertura das despesas desta licitação provêm da Dotação Orçamentária 
consignada à SUSEP para o exercício de 2013. 

5.2 O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio é a Portaria SUSEP nº 4.787, de 
28 de agosto de 2012. 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades: 

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 e/ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com quaisquer 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;  

c) que se estejam constituídas na forma de cooperativas; 

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

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

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

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PLANILHA DE CUSTOS 

 

7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada conforme o presente Edital e contendo o valor total 
de cada item e também o valor total do grupo de itens, quando for o caso, em moeda 
nacional, em campo próprio exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.2 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. 

7.3 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 
ou na Planilha de Custos. 

7.4 Toda a documentação, quando 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 de imprensa. 

7.5 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. 

7.6 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. 
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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 Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas ou propostas 
apresentadas, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, mediante diligência, a 
promoção de ajustes nessas planilhas ou propostas, se possível, para refletir corretamente os 
custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

7.9 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) consulta ao Portal da Transparência/CGU; 

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

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

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

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

k) estudos setoriais; 

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

m) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

7.10 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. 

7.11 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar a proposta comercial 
adequada ao último lance no prazo de 2 (duas) horas, contadas da solicitação do pregoeiro, em 
arquivo único em formato zip, por meio da funcionalidade “Enviar Anexo” do sistema 
ComprasNet. 

 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial). Os licitantes 
que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 
documentos que supram tais exigências. 

8.2 A verificação quanto à inexistência de débitos trabalhistas será realizada diretamente junto ao 
portal www.tst.jus.br/certidao. 
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8.3 Quando necessário e após solicitação pelo pregoeiro, 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 

A/C da Coordenação de Licitação e Contratos - COLIC 

Avenida Presidente Vargas nº 730/ 8º andar 

Centro, Rio de Janeiro, RJ 

Processo SUSEP nº 15414.001240/2013-60 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 

 

8.4 Conforme item 3 do Termo de Referência COMAP n° 02/2013, devem ser encaminhadas 
amostras por parte do licitante que vir a ofertar o menor preço, atendidas as demais condições 
de qualificação constantes deste Edital. Poderão ser encaminhados até 3 exemplares de 
amostra por item da licitação. O prazo para encaminhamento das amostras é de 3 dias úteis, 
sendo considerado para a contagem do prazo o ato de encaminhamento da amostra pelos 
Correios ou por outro meio, cumprindo, em caso de dúvida, a comprovação por parte do 
licitante do envio tempestivo da amostra. É facultado ao licitante estar presente para 
acompanhar a verificação da amostra pela área demandante, a ser realizada no endereço da 
Susep referido no item 8.3. Para isso, o mesmo será avisado da hora e local exato da 
verificação com, no mínimo, 24 horas de antecedência. No caso de a amostra, ao ser 
examinada pela área demandante, não se enquadrar na descrição constante deste Edital ou 
apresentar defeito aparente, devidamente explicitado pela área demandante, o licitante será 
inabilitado e será convocado o licitante seguinte, conforme ordem de classificação das 
propostas.  

 

8.5 Relativamente à qualificação econômico-financeira do licitante, os seguintes procedimentos 
serão adotados: 

 

a) 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 ou igual a 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 

 

b) o licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos no 
subitem anterior, quando de sua habilitação deverá comprovar, por meio de balanço patrimonial 
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do último exercício social exigível, patrimônio líquido mínimo no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor de sua proposta, após a etapa de lances, observada a exceção de que 
trata o art. 3° do Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007.  

8.6 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. 

8.7 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará 
desclassificação do proponente. 

8.8 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). 

8.9 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. 

8.10 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). 

 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1 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. 

9.2 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.  

9.3 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.  

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

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

9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na COLIC  -
Coordenação de Licitação e Contratos da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº 730 
– 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. 

9.7 O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, por escrito, 
que será disponibilizado a todos os participantes. 

9.8 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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10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 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, às penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, garantida a prévia defesa. 

10.2 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. 

10.3 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  
cominações legais. 

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

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 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 colic.rj@susep.gov.br. 

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

11.3 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. 

11.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
colic.rj@susep.gov.br. 

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

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

11.7 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. 

11.8 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, 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. 

11.9 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. 
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11.10 O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo setor requisitante da 
aquisição e que disciplina de forma detalhada os serviços que deverão ser adquiridos, fazendo 
parte integrante deste Edital. 

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

11.12 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, 9 de julho de 2013. 
 

 
Gabriel Cavaliere Mourelle 

Pregoeiro 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(papel timbrado da empresa) 

 

 
1 - QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
 
 
Razão Social: 
 
CNPJ/MF: 

Endereço Comercial: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Telefone: Fax: 

Endereço Eletrônico: 

Site: 

Dados Bancários (para emissão de nota de empenho): 

Representante Legal Qualificado: 

Identidade: Órgão Expedidor: 

CPF: Nacionalidade: Estado Civil: 

Qualificação profissional na empresa: 

 
 
 
 
2 - PREÇOS E CONDIÇÕES  
 
 
Grupo 1 – Material de Expediente  - COPA E COZINHA 
 

 
 
 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor  
Total 
(R$)  

  1 

Colher para café 
(item do material: 
BR0230563) 
Classe: 7340 

Colher para café, aço inoxidável. Peça 60   

  2 

Xícara p/chá + pires 
(item do material: 
BR04258007) 
Classe: 7350 

Xícara para chá, com pé, + pires 
filetados em dourado. 

                                                                                              
Peça 60   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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Grupo 2 – Material de Expediente  - ENVELOPE 
 

 

 
 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 

Valor 
Milheiro 

(R$) 
 

Valor 
Total 
(R$)  

  3 

Envelope, papel Kraft  
(item do material: 

BR0307060) 
Classe: 7510 

Envelope Grande, 
personalizado, papel Kraft, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo 364mm x 
260 mm, com brasão e dizeres 
"SUSEP" em cor preta.          

 
Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 
 

Milheiro 10   

  4 

Envelope pardo ouro  
(item do material: 

BR0306877) 
Classe: 7510 

 
Envelope pardo ouro, 
personalizado, papel Kraft, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo aprox. 
336 mm x 241 mm, com brasão 
e dizeres "SUSEP" em cor preta.         

 
Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 

Milheiro 12   

  5 

Envelope branco ½ ofício  
(item do material: 

BR0306797) 
Classe: 7510 

Envelope branco, ½ ofício, 
personalizado, papel off-set, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo  aprox. 
230 mm x 163 mm, com brasão 
e dizeres "SUSEP" em cor preta.      
 
   Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 

Milheiro 8   

  6 

Envelope branco 1/3 ofício  
(item do material: 

BR0306772) 
Classe: 7510 

Envelope branco, 1/3 ofício, 
papel off-set, gramatura 80g/m², 
tipo RPC autocolante, medindo 
aprox. 230 mm x 114 mm, com 
brasão e dizeres “SUSEP” em 
cor preta. 
 

Obs.: pacotes de 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 8   

  7 

Envelope branco 1/3 ofício, 
 c/janela 
(item do material: 
BR0306778) 
Classe: 7510 

Envelope branco, 1/3 ofício, 
com janela, papel off-set, 
GRAMATURA 80g/m², tipo 
RPC autocolante, medindo 230 
mm x 114 mm, com brasão e 
dizeres “SUSEP” em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 20   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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Grupo 3 – Material de Expediente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total  
(R$) 

  8 

Pasta com 30 sacos 
(item do material: 
BR0289043) 
Classe: 7510 

Pasta arquivo, com 30 sacos  
plásticos transparente, 240 mm x 
330 mm, 2 cm, ofício, (Tipo 
Clear Book / Yes BD – 30 ou 
similar) 

Unidade 120   

  9 

Pasta arquivo, elástico, 
encaixe de fixação p/ñ abrir   
(item do material: 
BR0244500) 
Classe: 7510 

Pasta arquivo, plástico corrugado 
flexível, c/abas e elástico, 340 
mm X 250 mmX 60 mm, cor 
azul. 

Unidade 250   

 10 

Grampo de aço 23/6  
(item do material: 
BR0236480) 
Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 23/6, caixa com 1000 
unidades. 

Caixa 100   

 11 

Grampo de aço 23/13  
(item do material: 
BR0228395)  
Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 23/13, caixa com 
1000 unidades. 

  
Caixa 

  
 100   

 12 

Papel contact transparente.   
(item do material: 
BR0284683) 
Classe: 7510 

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

  
Unidade 

50   

 13 

Bloco tamanho ofício branco 
c/  
50 folhas sem pauta  
(item do material: 
BR0203638) 
Classe: 7510 

Bloco rascunho celulose, vegetal, 
sem pauta, cor branco, 
apergaminhado, 50 folhas, 297 
mm x 210 mm, 75g/m². 

Unidade 1.000   

 14 

Corretivo branco 
(item do material: 
BR0201129) 
Classe: 7510 

Corretiva líquida base de água 
secagem rápida, frasco, papel 
comum 18 ml. 

Frasco 300   

 
Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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Grupo 4 – Material de Expediente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

15 
 Caneta esferográfica azul 
 (item do material: BR0200069) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 5.000   

16 
 Caneta esferográfica vermelha  
 (item do material: BR0275664) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 1.000   

17 
 Caneta esferográfica preta  
 (item do material: BR0275663) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 3.000   

18 
 Caneta marca texto amarela   
 (item do material: BR0300527) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 1.000   

19 
 Látex, Elástico 18 
 (item do material: BR0324135) 
 Classe: 7510 

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

Caixa 1.200   

20 
 Fita adesiva transparente  
 (item do material: BR0278979) 
 Classe: 7510 

Fita Adesiva de celofane 
transparente, coberta com 
borracha natural e resinas 
sintéticas, largura:12mm, 
comprimento: 65m, multiuso, 
incolor, monoface. 

Unidade 600   

21 
 Grampo de aço 26x6  
 (item do material: BR0203165) 
 Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 26/6, caixa com 5.000 
Unidades. 

Unidade 350   

22 
 Lápis preto nº2   
 (item do material: BR0272348) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 3.000   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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Grupo 5 – Material de Expediente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

23 
 Pasta de cartolina grossa    
 (item do material: BR0283691) 
 Classe: 7510 

Pasta arquivo, Ofício, azul, 
cartolina plastificada grossa,  com 
aba e elástico, 120 kg, 240 mm, 
350 mm, azul. 

Unidade 1.000   

24 
 Pincel Atômico cor azul  
 (item do material: BR0202040) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 120   

25 
 Pincel atômico vermelho  
 (item do material: BR0202051) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 50   

26 
 Papeleira de acrílico  
 (item do material: BR0067369) 
 Classe: 7510 

Papeleira de acrílico simples, cor 
fumê, para mesa de escritório. 

Unidade 50   

27 
 Reforço Gomado 
 (item do material: BR0412674) 
 Classe: 7510 

Reforço Gomado, auto-adesivo, 
15mm, papel perfurado, plástico, 
incolor. 

Unidade 100   

28 
 Régua plástica com 30 cm  
 (item do material: BR0313142) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 200   

29 
 Tinta para carimbo   
 (item do material: BR0284286) 
 Classe: 7510 

Tinta carimbo, base água, azul, 40 
ml. 

Frasco 300   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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Grupo 6 – Material de Expediente 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

30 
 Pasta Plástica transparente 
 (Item do material: BR0415422) 
 Classe: 7510 

Pasta Plástica pvc transparente, 
tipo abas e elásticos, tamanho 
Ofício, medindo aprox. 238mm x 
350mm, na cor azul. 

Unidade 600   

31 
Fita Adesiva 

(Item do material: BR0278970) 
Classe: 7510 

Fita Adesiva, Crepe, monoface, 
19mm x 50m, na cor bege. 

Unidade 350   

32 
Caixa Arquivo 

(item do material: BR0357825) 
Classe: 7510 

Caixa arquivo morto, material 
plástico corrugado flexível, cor azul 
escuro, tipo polionda, dimensões 135 
x 250 x 360 mm. 

Unidade 2.000   

33 
 Cinta Elástica 
 (item do material: BR0405959) 
 Classe: 7510                          

Cinta Elástica, material poliester, 
forma circular, largura 4 cm, 
comprimento 56cm(inteiro), 
28cm(dobrado), diâmetro 25 cm, 
na cor branca, costura dupla 
industrial reforçada 8 cm (4 cm a 
mais p/cada lado), Gravação 
“SUSEP” impresso ao longo do 
elástico, super-poste, aplicação 
unir processo. 
 

Pacote com 100 Unidades 

Pacote 
(100 Unid.) 

20   

34 
 Apontador de aço 
 (item do material: BR0234051) 
 Classe: 7520 

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

Unidade 300   

35 
 Almofada p/ carimbo tam. M  
 (item do material: BR0203319) 
 Classe: 7520 

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

Unidade 200   

36 
 Jogo de divisória classificadora  
 (item do material: BR0307596) 
 Classe: 7520 

Divisórias classificadora, material 
papel cartolina, cor amarela, 
tamanho Ofício, características 6 
projeções, 180g/m2, visor plástico 
transparente. 

Jogo 500   

37 
 Porta Clips Com Imã, Tam. M.  
 (item do material: BR0239354) 
 Classe: 7520 

Porta clips co imã, material 
acrílico, tamanho médio,   
medinco aprox. C 50mm x L 50 
mm x A 40 mm, na cor fumê. 

Unidade 50   

38 
 Extrator de grampos    
 (item do material: BR0278812)  
 Classe: 7520 

Extrator de grampos, em aço 
inoxidável, tipo espátula, C 150 

mm, L 200 mm, cromado.                                                   
Unidade 300   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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Item 46 – Material de Expediente 
 

 
 

 
 
 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

39 
Perfurador tamanho pequeno  
(item do material: BR0228519) 
Classe: 7520 

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

Unidade 100   

40 
Tesoura tamanho 7" c/ cabo   
(item do material: BR0317709) 
Classe: 7520 

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

Unidade 100   

41 
Grampeador 26/6    
(item do material: BR0329986) 
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 300   

42 
Porta Lápis   
(Item do material: BR0234216) 
Classe: 7520 

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

Unidade 200   

43 
Apagador para quadro branco 
(Item do material: BR0411136) 
Classe: 7520 

Apagador para quadro branco Unidade 60   

44 
Livro de Ata com 100 fls.  
(item do material: BR0200692)   
Classe: 7540                    

Livro de Ata com margem, 
numerada,  material papel sulfite, 
100 folhas, gramatura 63 g/m2, C 
297 mm, L 210 mm                                       

Unidade 200   

45 
Cola de secagem rápida   
(item do material: BR0228919) 
Classe: 8040 

Cola de secagem rápida, 3gr, 
cetona, xilenol, resina, vinílica, 
poliuretano e epoxi, incolor, 
acrílico, louça, couro, vidro e 
plástico, com bico e aplicador  

 Tubo  20   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

46 
Sacola Plástica 
(Item do material: BR0150892) 
Classe: 8105 

 

Sacola Plástica, Alça Camiseta de 
Alta densidade, medindo aprox. 
50cm X 60cm, espessura 0,04 por 
folha,  
cor preta.        
 
Obs.: Pacote de 5kg. (aprox. 250 
unidades) 

Pacote 
(5kg.) 

8   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 
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 (Observação: no preenchimento da planilha de custos, os licitantes deverão observar 
os critérios de aceitabilidade por item e global para cada grupo) 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

47 
Papel Opaline 
(Item do material: BR0200399) 
Classe: 9310 

Papel Opaline, branco, liso, 180 
gr., tamanho A4 (210mm x 
297mm). 
Obs.: Caixa com 50 unidades 

Caixa 12   

48 

Papel para embrulho  
(item do material: 
BR0308632) 
Classe:  9310 

Papel Kraft, celulose vegetal, 
76cmx112cm, parda, aplicação 
embalagem. 

Folha 150   

Valor total para o Grupo (R$):________________________ 



 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA COMAP n.º 02/2013 
 
 

1. JUSTIFICATIVA: 
 
1.1) motivação da compra 
 
1.1.1) Visa o presente à aquisição de material de expediente, copa e cozinha e acondicionamento e embalagem, 
para atender as necessidades desta Autarquia. 

 

1.2) benefícios diretos e indiretos que resultarão da compra 
 

1.2.1) Materiais necessários para mão de obra, que irão guarnecer o almoxarifado de quantitativo suficiente para 
suprir as necessidades desta Autarquia, mo período estimado de 12 (doze) meses. 
 

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 
 

2.2)  Material de acondicionamento e embalagem:  Destina-se a total proteção da embalagem nas condições 
usuais de transporte, armazenagem e distribuição. 
 

2.3) Material de Copa e Cozinha: Destina-se para melhor atender ao público interno e externo desta Autarquia. 
 

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: 
 
8.1)    Os itens foram separados em 8 (oito) grupos, excetuando-se o item 46 que será licitado isoladamente, 
conforme descrito abaixo, considerando a natureza de cada material e o baixo valor de referência para a maioria 
dos itens, buscando observar o princípio da competitividade na licitação. 
 
8.2)     Os preços médios obtidos através das cotações realizadas são os seguintes: 
 

Grupo 1 – Material de Expediente  - COPA E COZINHA 
 

 
Grupo 2 – Material de Expediente  - ENVELOPE 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total  
p/item 

  1 
Colher para café 
(item do material: BR0230563) 
Classe: 7340 

Colher para café, aço inoxidável. Peça 60 1,29 77,40 

  2 
Xícara p/chá + pires 
(item do material: BR04258007)
Classe: 7350 

Xícara para chá, com pé, + pires 
filetados em dourado. 

                                                                                              
Peça 60 12,59 755,40 

Valor Médio Total (G1) R$ 832,80 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Milheiro 
p/item 

Valor Médio 
Total 

 p/item 

  3 
Envelope, papel Kraft  
(item do material: BR0307060) 
Classe: 7510 

Envelope Grande, personalizado, 
papel Kraft, gramatura 80g/m², 
tipo saco autocolante, medindo 
364mm x 260 mm, com brasão e 
dizeres "SUSEP" em cor preta.         

 
Obs.: pacotes com 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 10 803,33 
 

8.033,30 
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  4 
Envelope pardo ouro  
(item do material: BR0306877) 
Classe: 7510 

 
Envelope pardo ouro, 
personalizado, papel Kraft, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo aprox. 336 
mm x 241 mm, com brasão e 
dizeres "SUSEP" em cor preta.         

 
Obs.: pacotes com 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 12 620,67 7.448,00 

  5 
Envelope branco ½ ofício  
(item do material: BR0306797) 
Classe: 7510 

Envelope branco, ½ ofício, 
personalizado, papel off-set, 
gramatura 80g/m², tipo saco 
autocolante, medindo  aprox. 230 
mm x 163 mm, com brasão e 
dizeres "SUSEP" em cor preta.       
 
   Obs.: pacotes com 500 
unidades, separados de 100 em 
100. 

Milheiro 8 530,00 4,240,00 

  6 
Envelope branco 1/3 ofício  
(item do material: BR0306772) 
Classe: 7510 

Envelope branco, 1/3 ofício, papel 
off-set, gramatura 80g/m², tipo 
RPC autocolante, medindo aprox. 
230 mm x 114 mm, com brasão e 
dizeres “SUSEP” em cor preta. 
 

Obs.: pacotes de 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 8 290,00 2,320,00 

  7 

Envelope branco 1/3 ofício, 
 c/janela 
(item do material: BR0306778) 
Classe: 7510 

Envelope branco, 1/3 ofício, com 
janela, papel off-set, 
GRAMATURA 80g/m², tipo RPC 
autocolante, medindo 230 mm x 
114 mm, com brasão e dizeres 
“SUSEP” em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, 
separados de 100 em 100. 

Milheiro 20 293,33 5.866,67 

Valor Médio Total (G2) R$ 27.908,00 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total  
p/item 

  8 
Pasta com 30 sacos 
(item do material: BR0289043) 
Classe: 7510 

Pasta arquivo, com 30 sacos  
plásticos transparente, 240 mm x 
330 mm, 2 cm, ofício, (Tipo Clear 
Book / Yes BD – 30 ou similar) 

Unidade 120 10,47 1.256,00 

  9 

Pasta arquivo, elástico, encaixe 
de fixação p/ñ abrir   
(item do material: BR0244500) 
Classe: 7510 

Pasta arquivo, plástico corrugado 
flexível, c/abas e elástico, 340 mm 
X 250 mmX 60 mm, cor azul. 

Unidade 250 3,26 814,17 

 10 
Grampo de aço 23/6  
(item do material: BR0236480) 
Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 23/6, caixa com 1000 
unidades. 

Caixa 100 2,60 260,00 



 

 

Grupo 4 – Material de Expediente 
 

 11 
Grampo de aço 23/13  
(item do material: BR0228395)  
Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 23/13, caixa com 1000 
unidades. 

  
Caixa 

  
 100 3,66 366,33 

 12 
Papel contact transparente.   
(item do material: BR0284683) 
Classe: 7510 

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

  
Unidade 

50 13,40 670,00 

 13 

Bloco tamanho ofício branco c/  
50 folhas sem pauta  
(item do material: BR0203638) 
Classe: 7510 

Bloco rascunho celulose, vegetal, 
sem pauta, cor branco, 
apergaminhado, 50 folhas, 297 mm 
x 210 mm, 75g/m². 

Unidade 1.000 2,51 2.507,50 

 14 
Corretivo branco 
(item do material: BR0201129) 
Classe: 7510 

Corretiva líquida base de água 
secagem rápida, frasco, papel 
comum 18 ml. 

Frasco 300 1,28 383,00 

Valor Médio Total  (G3)  R$ 6.257,00 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

15 
 Caneta esferográfica azul 
 (item do material: BR0200069) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 5.000 0,64 3.200,00 

16 
 Caneta esferográfica vermelha  
 (item do material: BR0275664) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 1.000 0,64 640,00 

17 
 Caneta esferográfica preta  
 (item do material: BR0275663) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 3.000 0,64 1.920,00 

18 
 Caneta marca texto amarela   
 (item do material: BR0300527) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 1.000 1,6.9 1.686,67 

19 
 Látex, Elástico 18 
 (item do material: BR0324135) 
 Classe: 7510 

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

Caixa 1.200 0,99 1.188,00 

20 
 Fita adesiva transparente  
 (item do material: BR0278979) 
 Classe: 7510 

Fita Adesiva de celofane 
transparente, coberta com 
borracha natural e resinas 
sintéticas, largura:12mm, 
comprimento: 65m, multiuso, 
incolor, monoface. 

Unidade 600 2,14 1.286,00 

21 
 Grampo de aço 26x6  
 (item do material: BR0203165) 
 Classe: 7510 

Grampo para grampeador, metal, 
niquelado, 26/6, caixa com 5.000 
Unidades. 

Unidade 350 3,99 1.396,50 

22 
 Lápis preto nº2   
 (item do material: BR0272348) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 3.000 0,31 920,00 

Valor Médio Total  (G4)  R$ 12.237,17 



Grupo 5 – Material de Expediente 
 

 
 
Grupo 6 – Material de Expediente 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

23 
 Pasta de cartolina grossa    
 (item do material: BR0283691) 
 Classe: 7510 

Pasta arquivo, Ofício, azul, 
cartolina plastificada grossa,  com 
aba e elástico, 120 kg, 240 mm, 
350 mm, azul. 

Unidade 1.000 1,68 1.683,33 

24 
 Pincel Atômico cor azul  
 (item do material: BR0202040) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 120 2,51 301,60 

25 
 Pincel atômico vermelho  
 (item do material: BR0202051) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 50 2,51 125,67 

26 
 Papeleira de acrílico  
 (item do material: BR0067369) 
 Classe: 7510 

Papeleira de acrílico simples, cor 
fumê, para mesa de escritório. 

Unidade 50 14,59 729,50 

27 
 Reforço Gomado 
 (item do material: BR0412674) 
 Classe: 7510 

Reforço Gomado, auto-adesivo, 
15mm, papel perfurado, plástico, 
incolor. 

Unidade 100 3,87 387,00 

28 
 Régua plástica com 30 cm  
 (item do material: BR0313142) 
 Classe: 7510 

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

Unidade 200 1,20 239,33 

29 
 Tinta para carimbo   
 (item do material: BR0284286) 
 Classe: 7510 

Tinta carimbo, base água, azul, 40 
ml. 

Frasco 300 2,49 748,00 

Valor Médio Total (G5) R$ 4.214,43 

  Item Produto 
 

Especificação 
Unidade Quant. 

Valor Médio 
Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

30 
 Pasta Plástica transparente 
 (Item do material: BR0415422) 
 Classe: 7510 

Pasta Plástica pvc transparente, 
tipo abas e elásticos, tamanho 
Ofício, medindo aprox. 238mm x 
350mm, na cor azul. 

Unidade 600 1,71 1.028,00 

31 
Fita Adesiva 

(Item do material: BR0278970) 
Classe: 7510 

Fita Adesiva, Crepe, monoface, 
19mm x 50m, na cor bege. 

Unidade 350 2,42 848,17 

32 
Caixa Arquivo 

(item do material: BR0357825) 
Classe: 7510 

Caixa arquivo morto, material 
plástico corrugado flexível, cor azul 
escuro, tipo polionda, dimensões 135 
x 250 x 360 mm. 

Unidade 2.000 4,12 8.233,33 
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33 
 Cinta Elástica 
 (item do material: BR0405959) 
 Classe: 7510                          

Cinta Elástica, material poliester, 
forma circular, largura 4 cm, 
comprimento 56cm(inteiro), 
28cm(dobrado), diâmetro 25 cm, 
na cor branca, costura dupla 
industrial reforçada 8 cm (4 cm a 
mais p/cada lado), Gravação 
“SUSEP” impresso ao longo do 
elástico, super-poste, aplicação 
unir processo. 
 

Pacote com 100 Unidades 

Pacote 
(100 Unid.) 

20 315,00 6.300,00 

34 
 Apontador de aço 
 (item do material: BR0234051) 
 Classe: 7520 

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

Unidade 300 1,12 335,00 

35 
 Almofada p/ carimbo tam. M  
 (item do material: BR0203319) 
 Classe: 7520 

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

Unidade 200 3,22 643,33 

36 
 Jogo de divisória classificadora  
 (item do material: BR0307596) 
 Classe: 7520 

Divisórias classificadora, material 
papel cartolina, cor amarela, 
tamanho Ofício, características 6 
projeções, 180g/m2, visor plástico 
transparente. 

Jogo 500 2,26 1.128,33 

37 
 Porta Clips Com Imã, Tam. M.  
 (item do material: BR0239354) 
 Classe: 7520 

Porta clips co imã, material 
acrílico, tamanho médio,   
medinco aprox. C 50mm x L 50 
mm x A 40 mm, na cor fumê. 

Unidade 50 6,08 304,17 

38 
 Extrator de grampos    
 (item do material: BR0278812)  
 Classe: 7520 

Extrator de grampos, em aço 
inoxidável, tipo espátula, C 150 

mm, L 200 mm, cromado.                                                   
Unidade 300 2,13 639,00 

Valor Médio Total (G6) R$ 19.459,33 

  Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

39 
Perfurador tamanho pequeno  
(item do material: BR0228519) 
Classe: 7520 

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

Unidade 100 9,23 923,33 

40 
Tesoura tamanho 7" c/ cabo   
(item do material: BR0317709) 
Classe: 7520 

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

Unidade 100 8,13 813,33 

41 
Grampeador 26/6    
(item do material: BR0329986) 
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 300 13,95 4.185,00 

42 
Porta Lápis   
(Item do material: BR0234216) 
Classe: 7520 

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

Unidade 200 4,52 904,67 
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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. 

43 
Apagador para quadro branco 
(Item do material: BR0411136) 
Classe: 7520 

Apagador para quadro branco Unidade 60 6,18 371,00 

44 
Livro de Ata com 100 fls.  
(item do material: BR0200692)   
Classe: 7540                    

Livro de Ata com margem, 
numerada,  material papel sulfite, 
100 folhas, gramatura 63 g/m2, C 
297 mm, L 210 mm                                       

Unidade 200 9,27 1.854,67 

45 
Cola de secagem rápida   
(item do material: BR0228919) 
Classe: 8040 

Cola de secagem rápida, 3gr, 
cetona, xilenol, resina, vinílica, 
poliuretano e epoxi, incolor, 
acrílico, louça, couro, vidro e 
plástico, com bico e aplicador  

 Tubo  20 3,84 76,73 

Valor Médio Total (G7) p/Grupo R$ 9.128,73 

  Item Produto Especificação Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

46 
Sacola Plástica 
(Item do material: BR0150892) 
Classe: 8105 

 

Sacola Plástica, Alça Camiseta de 
Alta densidade, medindo aprox. 
50cm X 60cm, espessura 0,04 por 
folha,  
cor preta.        
 
Obs.: Pacote de 5kg. (aprox. 250 
unidades) 

Pacote 
(5kg.) 

8 29,67 237,33 

Valor Médio Total (Item 46) R$ 237,33 

  Item Produto 
Especificação do Produto 

Unidade Quant. 
Valor Médio 

Unitário 
p/item 

Valor Médio 
Total 
p/item 

47 
Papel Opaline 
(Item do material: BR0200399) 
Classe: 9310 

Papel Opaline, branco, liso, 180 
gr., tamanho A4 (210mm x 
297mm). 
Obs.: Caixa com 50 unidades 

Caixa 12 11,45 137,36 

48 
Papel para embrulho  
(item do material: BR0308632) 
Classe:  9310 

Papel Kraft, celulose vegetal, 
76cmx112cm, parda, aplicação 
embalagem. 

Folha 150 0,69 103,50 

Valor Médio Total (G8) p/Grupo R$ 240,86 

VALOR MÉDIO TOTAL:  R$ 80.515,86 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAI S E OITENTA E SEIS CENTAVOS) 



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. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 
 

10.1.  No que couber, a contratada deverá observar o disposto na Instrução Normativa 01 de 19 de janeiro 
de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

11.1) 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. 
 

11.2) 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. 
 

11.3) 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, 29 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

André Silva Oliveira 
Coordenador 

CGADM/COMAP 


