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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2012 
Processo SUSEP Nº 15414.004754/2012-96 

 
 

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 º 15414.004754/2012-96, 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 ITEM 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: CONFORME O ITEM 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 173039 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/12/2012 às 12:00hs 

 

1. DO OBJETO 

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

 

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Fazem parte deste Edital: 

� Proposta de Preços – Anexo I 

� Termo de Referência – Anexo II 

 

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 sujeito 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 4.787, de 
28 de agosto de 2012. 

 

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 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 com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

c) que se estejam constituídas na forma de cooperativas e/ou entidades sem fins lucrativos; 

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. 

 

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 A proposta de preços deverá ser apresentada conforme anexo presente Edital contendo o valor 
de cada item e o valor total em moeda nacional, em algarismo e por extenso. 

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 
apresentada. 

7.4 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. 

7.5 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. 

7.7 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da Proposta Comercial, com o valor global, em campo próprio 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.8 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. 

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

7.10 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; 
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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. 
 

7.11 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. 

7.12 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 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 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 a proposta de preços 
adequada ao valor do último lance e os 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. 
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9. HABILITAÇÃO 

 

9.1 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. 

9.2 A Susep poderá realizar vistoria nas dependências da licitante vencedora a fim de apurar a 
exeqüibilidade da proposta. 

9.3 A verificação quanto à inexistência de débitos trabalhistas será realizada diretamente junto ao 
portal www.tst.jus.br/certidao. 

9.4 Quando solicitado pelo pregoeiro, o licitante detentor da melhor proposta, e que tiver sido 
considerado aceito, será convocado a enviar, 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 

Avenida Presidente Vargas nº 730 – Centro, Rio de Janeiro, RJ 

Processo SUSEP nº 15414.003705/2012-36 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 

9.5 Relativamente à qualificação técnica do licitante, quando solicitados, deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos: 

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, mediante a 
apresentação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por Pessoa 
Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE tenha executado 
fornecimento equivalente ou similar, em conformidade com as características técnicas do 
objeto previstas no Termo de Referência; 

b) o(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o endereço e o telefone do(s) atestador(es), ou 
qualquer outro meio para que a SUSEP possa manter contato com a(s) entidade(s) 
atestante(s). 

9.6 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 
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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 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.  

9.7 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. 

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

9.9 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). 

9.10 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. 

9.11 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). 

 

10. DOS RECURSOS 
 

10.1 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. 

10.2 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.  

10.3 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.  

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

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

10.6 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. 

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

10.8 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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11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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 multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

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

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 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. 

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

12.3 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. 

12.4 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 
dilic.rj@susep.gov.br. 

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

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

12.7 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. 

12.8 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. 

12.9 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. 

12.10 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. 
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12.11 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. 

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

12.13 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, 09 de novembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 

Sergio Augusto Villar Pinto 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
1 - QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  
 
Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço Comercial: 

Representante Legal Qualificado: 

Telefone/Fax: Endereço Eletrônico: 

Dados Bancários (para emissão de nota de empenho): 

 
 
2 - PREÇOS E CONDIÇÕES: 
 
Grupo 1 – Material de Expediente  
 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 Livro de protocolo 
(item do material: BR0261681) 

 
Unidade 

150   

2 
Caixa de Clips. 

(item do material: BR0272501) 
 

 
Unidade 600   

3 Colchete de aço nº 12. 
(item do material: BR0308251) 

 
Unidade 

600   

4 Pasta Plástica Transparente “L”. 
(item do material: BR0283063) 

 
Unidade 

2.000   

5 
Pasta Arquivo/Registrador A-Z, com ferragem tipo 

alavanca. 
(item do material: BR0263462) 

 
Unidade 700   

6 Pasta Cartolina s/abas e elástico. 
(item do material: BR283066) 

 
Unidade 

800   

 
 
Grupo 2 – Material de Informática  
 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

7 
Caixa de etiquetas p / impressora. 

(item do material: BR0203504) 
 

 
Caixa 60   

 
 
Grupo 3 – Material de Acondicionamento e Embalagem  
 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

8 
Barbante de algodão. 

(item do material: BR0206994) 
 

 
Unidade 600   
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9 
Fita adesiva. 

(item do material: BR0278982) 
 

 
Unidade 1.000   

10 
Caixa Arquivo/Box 

(item do material: BR0357825) 
 

 
Unidade 1.000   

11 Envelope para CD/DVD. 
(item do material: BR0354224) 

 
Unidade 1.200   

12 
Saco plástico. 

(item do material: BR0355268) 
 

 
Unidade 2.000   

13 Caixa Arquivo/Box 
(item do material: BR0372728) 

 
Unidade 

500   

 
 
Grupo 4 – Material de Copa e Cozinha  
 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

14 Elemento filtrante 
(item do material: BR0312442) 

 
Unidade 

120   

15 
Copo de vidro 

(item do material: BR0241585) 
 

 
Unidade 120   

16 Xícara para café+pires 
(item do material: BR0287942) 

 
Unidade 

120   

17 Colher para café 
(item do material: BR0247549) 

 
Unidade 

120   

18 Xícara para chá+pires 
(item do material: BR0241835) 

 
Unidade 

60   

19 Colher para chá 
(item do material: BR0230228) 

 
Unidade 120   

 
 
Grupo 5 – Material de Copa e Cozinha  
 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

20 
Tomada 

(item do material: BR0373574) 
 

 
Unidade 100   
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES - DILIC 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2012 
 

PROCESSO SUSEP Nº 15414.004754/2012-96 
 

TERMO DE REFERÊNCIA COMAP n.º 11/2012 
 
 
1. JUSTIFICATIVA:  
 
 
1.1) motivação da compra 
 
 
1.1.1) Em face do grande interesse desta Autarquia em adquirir material de expediente, copa e 

cozinha, informática, acondicionamento e embalagem e elétrico, e em virtude de novos 
servidores, grande quantidade de trabalho. 
 

 
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 pelos próximos 6 (seis) 
meses. 
 
 
1.3) o objetivo, identificando o que se pretende al cançar 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: P ara uso ou consumo do próprio estabelecimento. São materiais 
que não têm uma durabilidade prolongada 
 
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. 
 

2.4) Material de Copa e Cozinha:  Destina-se para melhor atender ao público interno e externo 
desta Autarquia. 
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2.5) Material Elétrico : Aplicáveis para produtos elétricos e eletrônicos, se destinando a total 
proteção e segurança.   
 
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. 
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8. 
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:  

 
8.1) Os preços médios obtidos através das cotações realizadas são os seguintes: 
 

GRUPO 1 – MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 
 

 
GRUPO 2 – MATERIAL DE INFORMÁTICA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Produto Especificação do Produto Unidade Quantidade 
Valor Unitário  

R$ 
Valor Unitário  

R$ 
Valor Unitário  

R$ 

Valor Médio 
Unitário 
p/ Item 

R$ 

Valor Médio 
Total 
p/Item 

R$ 

     
KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

SUPRITEC 
35.739.382 
/0001-54 

LIV.SARAIVA 
61.365.284 
/0001-04 

  

1. Livro de protocolo 
(item do material: BR0261681) 

Livro de protocolo, com 100 folhas, 
numeradas sequencialmente (frente/verso), 
capa dura de papelão, medindo 
aproximadamente 170 x 230 mm. 

Unidade 150 4,60 5,50 6,60 5,57 835,00 

     
WALMART 
93.209.765 
/0001-17 

PONTO FRIO 
09358.108 
/0001-25 

PAPELEX 
07.657.459 
/0001-80 

  

2. 
Caixa de Clips. 
(item do material: BR0272501)  
 

Caixa de Clips niquelados, nº 2, Aço, 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Unidade 600 1,19 1,35 1,50 1,35 808,00 

     
KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

LOJA TRAY 
14.111.141 
/0001-96 

MAJU BAZAR 
 30.812.341 

/0001-22 
  

3. 
Colchete de aço nº 12. 
(item do material: BR0308251)  
 

Colchete fixação de aço nº 12, prata, caixa 
com 72 unidades. Unidade 600 6,90 6,50 1,60 5,00 3.000 

  
 

  
KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

LIV.SARAIVA 
61.365.284 
/0001-04 

GIMBA 
54.651.716 
/0001-88 

  

4. 
Pasta Plástica Transparente “L”. 
(item do material: BR0283063)  
 

Pasta Plástica (Plástico grosso) transparente 
(cristal)  s/trilho em “L”, A4. Unidade 2.000 0,71 1,09 0,69 0,83 1.660,00 

  
 

  
A. GOMES 
15.112.196 
/0001-83 

EXTRA 
47.508.411 
/0001-56 

STAPLES BR 
03746938 
/0001-43 

  

5. 

Pasta Arquivo/Registrador A-Z, 
com ferragem tipo alavanca. 
(item do material: BR0263462)  
 

Pasta Arquivo/Registrador A-Z, com visor, 
cor preta, lombada larga, com ferragem tipo 
alavanca, niquelado revestida interna e 
externamente com plástico polipropileno, 
resistente e durável, tamanho ofício. 

Unidade 700 5,20 11,90 4,99 7,36 5.154,33 

  
 

  
SUPRITEC 
35739382 
/0001-54 

GIMBA 
54.651.716 
/0001-88 

STAPLES BR 
03746938 
/0001-43 

  

6. 
Pasta Cartolina s/abas e elástico. 
(item do material: BR283066)  
 

Pasta Cartolina grossa, 120 kg., tamanho 
ofício, plastificada externamente, s/abas e 
elástico, com Grampo, trilho de metal, 
Azul. 
 

Unidade 800 1,35 0,77 1,29 1,14 909,33 

VALOR MÉDIO SUBTOTAL  R$ 12.366,67 

Item Produto Especificação do Produto Unidade Quantidade 
Valor Unitário  

R$ 
Valor Unitário  

R$ 
Valor Unitário  

R$ 

Valor Médio 
Unitário 
p/ Item 

R$ 

Valor Médio 
Total 
p/Item 

R$ 

     
KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

PAPELEX 
07.650.459 
/0001-80 

FATAL 
12.388.737 
/0001-02 

  

7. 
Caixa de etiquetas p / impressora. 
(item do material: BR0203504) 

 

Caixa de etiquetas para impressora jato de 
tinta com 3.000, tamanho 25,4 x 66,7. 

Caixa 60 41,90 41,47 66,00 49,79 2.987,40 

VALOR MÉDIO SUBTOTAL   R$ 2.987,40  
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GRUPO 3 – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Produto Especificação do Produto Unidade Quantidade 
Valor Unitário  

R$ 
Valor Unitário  

R$ 
Valor Unitário  

R$ 

Valor Médio 
Unit. p/ Item 

R$ 

Valor Médio 
Total p/Item 

R$ 

     
PAPELEX 
07.650.459 
/0001-80 

MAJU 
BAZAR 

 30.812.341 
/0001-22 

KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

  

8. 
Barbante de algodão. 
(item do material: BR0206994)  

 
Barbante de algodão, 8 fios, encerado, 250g. Unidade 600 3,10 3,50 6,99 4,53 2.718,00 

     
KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

PAPELEX 
07.650.459 
/0001-80 

ARCO IRIS P 
07.822.549 
/0001-00 

  

9. 
Fita adesiva. 
(item do material: BR0278982)  
 

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

1.000 
2,42 3,07 2,50 2,66 2.663,33 

     
PAPELEX 
07.650.459 
/0001-80 

LOJA TRAY 
14.111.141 
/0001-96 

LIVR MODELO 
12.882.650 
/0001-97 

  

10. 
Caixa Arquivo/Box 
(item do material: BR0357825)  
 

Caixa Arquivo/Box Morto plástico, tipo 
polionda, tamanho ofício, cor azul. 

Unidade 1.000 3,01 3,10 3,04 3,05 3.050,00 

     
KALUNGA 
43.283.811 
/0001-50 

SUPRITEC 
35.739.382 
/0001-54 

STAPLES 
03.746.938 
/0001-43 

  

11. 
Envelope para CD/DVD. 
(item do material: BR0354224)  
 

Envelope de papel, grãmura 90, 12,5 x 12,5 
mm, cor branca, aplicação embalagem de 

CD/DVD, com visor transparente. 
Unidade 1.200 0,07 0,09 0,14 0,10 120,00 

     
RII PLÁSTIC 
08.797.479 
/0001-40 

SALIX  
05.205.601 
/0001-54 

M & B EMB 
08.758.466 
/0001-62 

  

12. 
Saco plástico. 
(item do material: BR0355268)  
 

Saco plástico, liso, altamente resistente, 
pigmentado, preto, para embalar material de 
expediente, 20 kg. 

Unidade 2.000 0,35 0,81 0,28 0,48 960,00 

     
PAPELEX 
07650459 
/0001-80 

LOJA TRAY 
14.111.141 
/0001-96 

SUPRITEC 
35739382 
/0001-54 

  

13. 
Caixa Arquivo/Box 
(item do material: BR0372728)  
 

Caixa Arquivo/Box Morto papelão gigante 
Kraft, medindo 290 x 380 x 175 mm., 
característica adicionais com identificação. 

Unidade 500 2,18 2,50 2,60 2,43 1.213,33 

  VALOR MÉDIO SUBTOTAL   R$ 10.724,67 
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GRUPO 4 – MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 

 
 

GRUPO 5 – MATERIAL ELÉTRICO  
 
 

 

 
 
9. DO PAGAMENTO:  
 
9.1) O pagamento será efetuado mediante ordem bancá ria, 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, Patri mônio e Serviços - COMAP, no verso 
da nota fiscal, seguido de consulta “on-line” ao Si stema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 
 
9.2) Incidirá retenção (cinco vírgula oitenta e cinco po r cento) sobre o valor da 
respectiva Nota Fiscal, a título de Imposto sobre a  renda da Pessoa jurídica - IRPJ; 
Contribuição para financiamento da Seguridade Socia l - COFINS, Contribuição para o 
PIS/PASEP, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquid o - CSSL, conforme estabelece a 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF nº 480, de 15 de dezembro d e 2004, ou a que venha a 
substituí-la, salvo se a contratada tiver feito opç ão pelo SIMPLES, hipótese em que 
deverá apresentar, quando da entrega do material, j unto à nota fiscal, declaração 
conforme o modelo referente ao anexo IV da citada I N. 

Item Produto Especificação do Produto Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor Unitário  
R$ 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor Médio 
Unit. p/ Item 

R$ 

Valor Médio 
Total p/Item 

R$ 

     Loja Tudo 
60.426.509 
/0001-22 

MUNDIFILTROS 

00.288.122 
/0001-25 

LOJAVIAFILT  
00.986.814 
/0001-47 

  

14. Elemento filtrante 
(item do material: BR0312442) 

Elemento filtrante Super AP 230, cartucho 
com tecnologia de tripla filtração, 
funcionamento com o dobro de vazão 
aprovado pelo IN METRO. 

Unidade 

120 57,00 52,00 42,00 50,33 6.040,00 

     PRINCIPADO 
42.266.122 
/0001-74 

YASSUMOTO 
02.132.321 
/0001-75 

PREÇOLANDIA
62.270.186 
/0003-18 

  

15. Copo de vidro 
(item do material: BR0241585)  
 

Copo de vidro, 360 ml, 68mm, 120 mm, 
transparente, água/ suco/refrigerante, 
superfície lisa e parede grossa. 

Unidade 
120 4,26 2,35 4,18 3,60 431,60 

     PRINCIPADO 
42.266.122 
/0001-74 

YASSUMOTO 
02.132.321 
/0001-75 

PREÇOLANDIA
62.270.186 
/0003-18 

  

16. Xícara para café+pires 
(item do material: BR0287942)  

Xícara p/café+pires, porcelana, cor branca, 
esmaltada. 

Unidade 
120 8,14 7,85 6,56 7,52 902,00 

     PRINCIPADO 
42.266.122 
/0001-74 

YASSUMOTO 
02.132.321 
/0001-75 

PREÇOLANDIA
62.270.186 
/0003-18 

  

17. Colher para café 
(item do material: BR0247549)  

Colher para café, inox, lisa e polida. Unidade 
120 1,26 1,50 0,76 1,17 140,80 

     PRINCIPADO 
42.266.122 
/0001-74 

YASSUMOTO 
02.132.321 
/0001-75 

PREÇOLANDIA
62.270.186 
/0003-18 

  

18. Xícara para chá+pires 
(item do material: BR0241835)  

Xícara para chá+pires, material porcelana, 
cor branca, característica adicionais com 
borda dourada  e pires. 

Unidade 
60 16,58 6,30 9,41 10,76 645,80 

     VIA INOX 
04.685.362/0

001-14 

CASA DO INOX 
82.480.401 
/0001-50 

PREÇOLANDIA
62.270.186 
/0003-18 

  

19. Colher para chá 
(item do material: BR0230228)  

Colher para chá, material corpo e cabo de 
aço inoxidável. 

Unidade 
120 0,82 1,35 2,57 1,58 189,60 

  VALOR MÉDIO SUBTOTAL:R$ 8.349,80  

Item Produto Especificação do Produto Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor Unitário  
R$ 

Valor Médio 
Unit. p/ Item 

R$ 

Valor Médio 
Total p/Item 

R$ 

     M&S 
DISTRIB. 
07.633.182 
/0001-87 

CENTELA 
06.913.480 
/0001-68 

PC 2000 MAT. 
ELETRICO 
04.030.361 
/0001-31 

  

20. Tomada 
(item do material: BR0373574)  
 

Tomada modelo 2p+t, cor branca, 20A, 
250V, característica adicionais sistema X, 
c/caixa de sobrepor, normas técnicas NBR 
14136, aplicação instalação elétrica, posição 
relativa sobrepor. 

Unidade 100 

4,75 13,40 5,20 7,78 778,33 

VALOR MÉDIO SUBTOTAL R$ 778,33  

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 35.206,87 (trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos). 
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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, 31 de outubro de 2012. 

 
 
 

Iara Gomes Mendes 
 

Agente Executivo-Mat. Siape 0777405 
 


