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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2012 
Processo SUSEP N.° 15414.001352/2012-30 

 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

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

Coordenador Geral da Coordenação Geral de Administração da SUSEP, contida no Processo SUSEP 

15414.001352/2012-30, observado os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002; a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto nº 3.555, de 8 de 

agosto de 2000, 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 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/05/2012 às 11:00 hs 

 

1. DO OBJETO 

 Visa a presente licitação à aquisição de envelopes de papel para atendimento às 
demandas da Susep no exercício corrente. 

  

2. DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
2.1 Fazem parte deste Edital: 

� Termo de Referência 

� Proposta de Preços 
 

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

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

3.2 EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido 
de desistência da proposta, em razão de motivo justo e devidamente comprovado pelo licitante, 
decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 
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3.3 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem acima, o LICITANTE 
DESISTENTE ficará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da proposta ou lance ofertado, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

4. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

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

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

4.3 Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da Divisão de Licitações 
da SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
no horário de 10h/17h, ou pelo e-mail dilic.rj@susep.gov.br. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

5.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

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

b) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  

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

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

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

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

6.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 

6.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor antes da data de realização do pregão. 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 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 
subseqüente 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. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO, DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA E DAS MES E EPPS 
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9.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como critério de 
julgamento das propostas o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

9.2 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta de Preço para cada item. 

9.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

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

9.5 Caso o licitante vencedor tenha se utilizado do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido 
pela Lei Complementar n.º 123/06, deverá apresentar, juntamente com os demais documentos 
de habilitação, uma Declaração firmada pelo responsável contábil da empresa, atestando o valor 
de sua receita bruta do último exercício financeiro, nos termos do art. 3º da referida norma, para 
comprovar a sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

9.6 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio 
do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP. 

9.7 A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não 
se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, 
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

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

9.9 Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte que atenda ao disposto no item 
9.6 deste Edital, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério 
de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

9.10 Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 
em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances. 

9.11 Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

� A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco) será convocada 
automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de 
responsabilidade do licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo 
acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas 
condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação. 

� Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão 
convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes na ordem 
classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito. 

9.12 As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 



6 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital e seus anexos. 

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

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 2/2012 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
 

10.3 Juntamente com os documentos de habilitação, os licitantes interessados deverão apresentar 
amostras dos produtos discriminados no Termo de Referência, para verificação por parte da 
Coordenação de Material e Patrimônio - COMAP. Sendo necessário, o lay-out dos envelopes 
poderá ser requisitado. 

10.4 Poderá o licitante deixar de apresentar a documentação que já conste do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

10.5 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante, deverão ser encaminhados os seguintes 
documentos: 

a) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

b) inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) resultado de consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de 
improbidade, disponível em: 

 http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ; 

d) resultado de consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível 
em: http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis ; 

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

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

g) inscrição na Junta Comercial de seu domicílio fiscal constando a condição de ME ou EPP. 

 

10.6 Relativamente à HABILITAÇÃO FISCAL do licitante, deverão ser encaminhados os seguintes 
documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, 
da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade; 

c) certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme 
alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 
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10.7 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do licitante, deverão ser 
encaminhados os seguintes documentos: 

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

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

c) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial;  
 
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou  

 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006: por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada 
ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante; 

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

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

 

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

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

 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                         Ativo Total 

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =      Ativo Circulante 

            Passivo Circulante 

 

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

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

10.9 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará 
desclassificação do proponente. 
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10.10 Às microempresas e empresas de pequeno porte, “havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa” (art.4º, § 1º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

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

10.12 A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007). 

 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1 Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, explicitando suas razões, 
imediatamente após a abertura de prazo para tal. 

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

11.3 O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o 
recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente 
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.  

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

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

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de 
Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº730 – 8º andar Rio de Janeiro, 
em dias úteis, no horário de 10:00 às 13:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, mediante 
agendamento prévio. 

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

11.8 Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3 (três) dias úteis, contados a 
partir do término do prazo do recorrente.  

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará o licitante às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17 de junho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no 
que couber, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, garantida a prévia defesa. 

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

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

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

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

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

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

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

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

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

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

13.8 A apresentação da proposta de preços na licitação implica que o licitante tomou conhecimento 
e está de pleno acordo com as normas e condições do Edital e seus anexos, tendo obtido todas 
as informações pertinentes à formulação de sua proposta comercial, bem como às normas de 
execução do contrato. Não serão admitidas alegações posteriores acerca de quaisquer falhas ou 
omissões em sua proposta, bem como eximir-se de responsabilidade que deste fato decorra, 
durante a vigência do Contrato. 

13.9 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto no caso de prazos inferiores a 1 (um) dia. 

13.10 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
Certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil subseqüente aos ora fixados. 

13.11 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

13.12 O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo órgão requisitante da 
aquisição e que disciplina de forma detalhada os produtos que deverão ser adquiridos, fazendo 
parte integrante deste Edital. 
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13.13 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

13.14 Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados das eventuais republicações 
e/ou retificações de edital, de respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer 
outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de 
apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2012. 
 
 
 
 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 
Pregoeiro 
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                  MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

         SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
 

       TERMO DE REFERÊNCIA – COMAP N.º 02 /2012 

 
 
 
1. JUSTIFICATIVA: 
 
 

1.1) motivação da compra 
 

1.1.1) Materiais de envelopes – o presente termo tem por objeto de atender as 
necessidades desta Autarquia, no exercício corrente. 

 
1.2) benefícios diretos e indiretos que resultarão da compra 
 
1.2.1) Materiais de Envelopes  – para fornecimento de encaminhamento de 
documentações para atender o público interno e externo. 
 
1.3) agrupamento de itens em lotes 
 
1.3.1)  Envelope pardo, papel Kraft – 4 milheiros 

1.3.2)  Envelope pardo ouro  – 12 milheiros 

1.3.3)  Envelope branco ½ ofício – 10 milheiros 

1.3.4)  Envelope branco 1/3 ofício – 10 milheiros 

1.3.5)  Envelope branco 1/3 ofício, com janela – 12 milheiros. 

 
1.4) o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a compra. 
 
1.4.1) Entrega de documentações em gerais (sigilosos) para as empresas e para os 
nossos funcionários, com a finalidade de informar, consultar e enviar documentações, 
etc.. 
 
 
 



 2

2. INTRODUÇÃO / OBJETO: 
 
 

2.1)  Envelope pardo, papel Kraft.  

2.2)  Envelope pardo ouro   

2.3)  Envelope branco ½ ofício 

2.4)  Envelope branco 1/3 ofício 

2.5)  Envelope branco 1/3 ofício, com janela. 

 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 
 

 
 

Item Produto Especificação Unidade Quant. 

01 
Envelope, papel Kraft  
(item do material: BR0307060) 

 

Envelope pardo, papel Kraft, 80g/m², saco autocolante, 364 mm 
x 260 mm, com brasão e dizeres em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, separados de 100 em 100. 

Milheiro 4 

02 
Envelope pardo ouro  
(item do material: BR0306877) 

 

 

Envelope pardo ouro, personalizado, papel Kraft, 80g/m², saco 
autocolante, medindo 336 mm x 241 mm, com brasão e dizeres 
em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, separados de 100 em 100. 

Milheiro 12 

03 
Envelope branco ½ ofício  
(item do material: BR0306797) 

 

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

Milheiro 10 

04 
Envelope branco 1/3 ofício  
(item do material: BR0306772) 

 

Envelope branco 1/3 ofício, papel off-set, 80g/m², RPC 
autocolante, medindo 230 mm x 163 mm, com brasão e 
dizeres em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, separados de 100 em 100. 

Milheiro 10 

05 

Envelope branco 1/3 ofício, 
 c/janela 
(item do material: 

BR030677872) 
 

 

Envelope branco 1/3 ofício, com janela, papel 
off-set, 80g/m², RPC autocolante, medindo 
230 mm x 163 mm, com brasão e dizeres em cor preta. 
 
Obs.: pacotes de 500 unidades, separados de 100 em 100. 

Milheiro 12 
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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.  

 
Sendo necessário, o lay-out dos envelopes poderá ser requisitado pela empresa interessada na 

fase da habilitação. 
 

 
4. DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 
 
 
4.1) Os materiais especificados no item 3 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 GARANTIA: 
 
 
5.1) O material adquirido deve contar com garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 
 
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: 
 
Os preços médios obtidos através das cotações realizadas são os seguintes: 
 

 
 
9. DO PAGAMENTO: 
 
 
9.1) O pagamento será efetuado mediante ordem bancária, através de crédito em conta corrente, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento definitivo do material, mediante ateste pela 
Coordenação de Material, Patrimônio e Serviços- COMAP, no verso da nota fiscal, seguido de 
consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
9.2) Incidirá retenção (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) sobre o valor da respectiva Nota 
Fiscal, a título de Imposto sobre a renda da Pessoa jurídica - IRPJ; Contribuição para financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido - CSSL, conforme estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF nº 480, de 15 de 
dezembro de 2004, ou a que venha a substituí-la, salvo se a contratada tiver feito opção pelo 
SIMPLES, hipótese em que deverá apresentar, quando da entrega do material, junto à nota fiscal, 
declaração conforme o modelo referente ao anexo IV da citada IN. 

 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 
10.1) A SUSEP poderá realizar acréscimo ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, 
respeitados os limites do art. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços 
constantes da proposta do fornecedor. 
 

Item Produto Quantidade 
 

(milheiro) 

Preço médio 
unitário p/ item 

(R$) 

Preço médio 
total p/ item 

(R$) 
1 Envelope, papel Kraft  

 
4 0,61 2.026,67 

2 Envelope pardo 
ouro 

12 0,485 5.820,00 

3 Envelope branco ½ 
ofício  

10 0,3533 3.533,33 

4 Envelope branco 1/3 
ofício  

10 0,3733 3.733,33 

5 Envelope branco 
1/3 ofício,  c/janela 

12 0,44 5.280,00 

----- Preço médio total  ------ --------------- 20.806,67 
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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. 

 
 

 
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2012. 

 
Iara Gomes Mendes 

Agente Executivo – Matr. Siape 0777405 
 

 



MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Pregão Eletrônico nº 7/2012 

Processo SUSEP N.° 15414.001352/2012-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dados do Proponente: 
  
Nome: ___________________________________________________. 
Razão Social: ______________________________________________. 
CNPJ nº: _____________________. 
Endereço Completo: __________________________________________. 
Telefones: __________________________________. 
Email: __________________________________. 
Validade da Proposta (Não inferior a 60 dias): __________________. 
Local e Data: ________________________________________________. 
  
 

_________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal) 

Item Produto Unidade Quant. Valor do Item (R$) 

01 
Envelope, papel Kraft  
(item do material: BR0307060) 

 
Milheiro 4  

02 
Envelope pardo ouro  
(item do material: BR0306877) 

 
Milheiro 12  

03 
Envelope branco ½ ofício  
(item do material: BR0306797) 

Milheiro 10  

04 
Envelope branco 1/3 ofício  
(item do material: BR0306772) 

 
Milheiro 10  

05 

Envelope branco 1/3 ofício, 
 c/janela (item do material: 

BR030677872) 
 

Milheiro 12  

Valor Total (R$)  


