
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202103000264990

 1. DO OBJETO

 1.1. Registro de preços visando eventual aquisição de material de

expediente,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências

estabelecidas neste instrumento e seu Anexo.

 1.2. O prazo de vigência  da Ata  de Registro  de  Preços é de 12

(doze) meses, contados da data de sua assinatura, improrrogável,

segundo  o  que  dispõe  o  artigo  15,  §  3º,  inciso  III  da  Lei  nº

8.666/1993. 

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. O registro de preços em tela se faz necessário para atender a

demanda usual do Órgão, conforme preceitua os incisos I e II, art.

3º do Decreto Federal nº 7892/2013: 

Art.  3º  O Sistema de Registro  de Preços  poderá ser  adotado nas seguintes

hipóteses: 

I  –  quando, pelas características do bem ou serviço,  houver necessidade de

contratações frequentes;

II  –  quando  for  conveniente  a  aquisição  de  bens  com  previsão  de  entregas

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em

regime de tarefa; 

 2.2.  Justifica-se,  ainda,  em  razão  das  necessidades  gerais  de

eventuais  demandas  de  materiais  de  expediente  pelos  vários

órgãos  deste  Poder,  conforme  preceitua  o  inciso  IV,  art.  3º  do

supracitado Decreto:
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IV – quando, pela natureza do objeto,  não for possível  definir  previamente o

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 2.3.  A  contratação  em  tela  está  alinhada  a  vários  pontos  do

Planejamento Estratégico, principalmente à meta 36.

 2.4. O método para aferir a quantidade de itens a serem adquiridos

seguiram o cálculo das ARPs de mesmo objeto do ano passado,

além  da  observância  da  quantidade  de  materiais  usados  nas

respectivas  comarcas,  pelo  período  de  doze  meses  (ano-base

2020), de acordo com sua entrância, número de funcionários, bem

como de prédios.

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

 3.1. Trata-se  de  bens  comuns,  tendo  em  vista  que  as  suas

características  podem ser  facilmente  aferidas por  especificações

usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da

Lei 10.520/2002.

 4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO E PREÇOS DE REFERÊNCIA

 4.1. Nos termos do art. 40, inciso X da Lei n.º 8.666/1993, o custo

máximo  aceito  pela  Administração  Pública  será  apurado  pela

Divisão  de  Compras  deste  Tribunal  de  Justiça,  por  meio  de

fundamentada pesquisa  dos preços praticados no mercado com

empresas  do  ramo  de  atividade,  bem  como  em  contratações

similares de outros órgãos públicos ou ainda por meio da adoção

de valores constantes de indicadores.
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 5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 5.1. Para  comprovação  de  qualificação  técnica a  empresa

interessada deverá  apresentar  um ou mais atestados fornecidos

por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  atuante  no

mercado nacional,  que comprove a  prestação dos serviços pela

licitante, de maneira satisfatória, com características semelhantes

às do objeto desse Termo de Referência.

 5.2. Não serão considerados atestados emitidos por empresas de

iniciativa  privada  pertencente  ao  mesmo  grupo  empresarial  da

licitante.

 5.3. Serão  consideradas  como  pertencentes  ao  mesmo  grupo

empresarial, empresas controladas ou controladoras da licitante, ou

que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica na condição

de sócio da licitante.

 5.4. A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias

à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados,  apresentando  os

documentos  porventura  solicitados  pela  Administração  para  tal

comprovação.

 6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 6.1. Para  comprovação  de  qualificação  econômico-financeira a

empresa deverá apresentar:

 6.1.1. Certidão negativa de falência,  concordata,  recuperação

judicial  ou extrajudicial  expedida pelo distribuidor da sede da

licitante,  emitida  num período máximo de 60 (sessenta)  dias

anteriores à data de realização do certame;
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 6.1.2. 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,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais,

quando  encerrados  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  de

apresentação da proposta;

 6.2. Serão  considerados  aceitos  o  balanço  patrimonial  e

demonstrações contábeis assim apresentados:

 6.2.1. Publicados em Diário Oficial;

 6.2.2. Publicados em jornal;

 6.2.3. Por  cópia  ou  fotocópia  registrada  ou  autenticada  na

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

 6.2.4. Por  cópia  ou  fotocópia  do  Livro  Diário,  devidamente

autenticado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicílio  da

licitante,  ou  em  outro  órgão  equivalente,  inclusive  com  os

Termos de Abertura e de Encerramento.

 6.2.5. Através  do  SPED  –  Sistema  Público  de  Escrituração

Digital.

 7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 7.1. Os objetos serão entregues mediante a emissão de Nota de

Empenho.

 7.2. Após  envio  da  Nota  de  Empenho,  a  empresa  contratada

deverá confirmar seu recebimento em até 3 (três) dias úteis, a

partir do que começará a contar o prazo de entrega dos bens.

Caso a Contratada não confirme o recebimento, a contagem do
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prazo se dará, automaticamente, pela data de envio da Nota de

Empenho.

 7.3. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos,

contados  do  recebimento  da  nota  de  empenho,  em remessa

única,  na  Avenida  Xavier  de  Almeida,  Lote  3,  Quadra  24,

Polo  Empresarial  Goiás  –  Etapa  X,  Aparecida  de  Goiânia,

CEP: 74.985-211, no período compreendido entre 08hs 00min e

17h 00min, nos dias úteis.

 7.3.1. A data e horário de entrega deverá ser combinada com

antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) com o

Diretor da Divisão de Material, pelo telefone (62) 3018-8780,

em horário comercial.

 7.4. O objeto será recebido provisoriamente no prazo de 3 (três)

dias úteis, pela Divisão de Material, que procederá à conferência

dos quantitativos entregues, para efeito de posterior verificação

de sua conformidade com as especificações constantes neste

Termo de Referência e na proposta.

 7.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando

em desacordo com as especificações constantes neste Termo

de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, no prazo

de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada,

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

 7.6. O objeto será recebido definitivamente, em até 10 (dez) dias

úteis contados do recebimento provisório, após a verificação da

qualidade  e  quantidade  do  material  e  consequente  aceitação

mediante “ateste” na nota fiscal.
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 7.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem

anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-

á  como realizada,  consumando-se o recebimento  definitivo

no dia do esgotamento do prazo.

 7.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a

responsabilidade  da contratada  pelos  prejuízos resultantes  da

incorreta execução do contrato.

 8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 8.1. São obrigações da Contratante:

 8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas

neste instrumento,

 8.1.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a

conformidade  dos  bens  recebidos  provisoriamente  com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins

de aceitação e recebimento definitivo.

 8.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

 8.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das

obrigações  da  Contratada,  através  de  comissão/servidor

especialmente designado.

 8.1.5. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor

correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos neste Termo.

 8.2. A  Administração  não  responderá  por  quaisquer

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
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que vinculados à execução do presente objeto, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes

neste Termo e sua proposta, assumindo como exclusivamente

seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  da  boa  e  perfeita

execução do objeto e, ainda:

 9.1.1. Efetuar  a  entrega  do objeto  em perfeitas  condições,

conforme especificações, prazo e local constantes no Termo

de Referência,  acompanhado da respectiva  nota  fiscal,  na

qual constarão as indicações referentes às características do

objeto.

 9.1.2. Responsabilizar-se pelos  vícios  e  danos decorrentes

do objeto,  de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

 9.1.3. Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no

prazo  fixado  neste  Termo  de  Referência,  o  objeto  com

avarias ou defeitos.

 9.1.4. Comunicar  à  Contratante,  no  prazo  máximo  de  24

(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovação.

 9.1.5. Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as
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condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

caso haja.

 9.1.6. Arcar  com  todas  as  despesas  e  providências

necessárias ao transporte e entrega do objeto.. na proposta

deverão  estar  previstas  todas  as  despesas  tais  como:

tributos,  transportes  e  todos  os  acessórios  e  meios

necessários para pronta entrega do objeto contratado.

 9.1.7. Indicar  preposto  para  representá-la  durante  a

execução do contrato.

 10. DA SUBCONTRATAÇÃO

 10.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

 11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 11.1. É admissível  a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos

na  licitação  original;  sejam  mantidas  as  demais  cláusulas  e

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto

pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à

continuidade do contrato.

 12. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 12.1.  A Contratada  deverá  adotar  as  práticas  de  sustentabilidade

ambiental na execução do serviço, em atendimento ao art. 170 da

CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349
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de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Normativa nº

1/2010 da SLTI/MPOG, bem como do Decreto nº 7746/2012.

 12.2. A contratada  deverá  repassar  a  seus  empregados  todas  as

orientações referentes às medidas de uso racional da água, bem

como  de  energia  elétrica,  fornecidas  pelo  Contratante  para  a

execução do serviço, com o intuito de evitar desperdício de água

tratada e promover a redução do consumo de ambos.

 12.3. A introdução  dos  critérios  de  sustentabilidade  justifica-se  em

face  da  responsabilidade objetiva  da  Administração  no  que  diz

respeito  à  promoção  do  bem-estar  dos  administrados  e  à

preservação do meio ambiente de forma sistemática e contínua.

 12.4. É,  portanto,  dever  da  Administração  Pública  zelar  pelos

princípios e diretrizes emanados da legislação que visam proteger

o meio ambiente.

 13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à

regularização de falhas ou defeitos observados.

 13.1.1. GESTOR  DO  CONTRATO:  Diretor  da  Divisão  de

Material.

 13.1.2. FISCAL  TÉCNICO  E  ADMINISTRATIVO:  Servidor

indicado pelo Gestor.

 13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
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qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições

técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não

implica  em corresponsabilidade  da  Administração  ou  de  seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº

8.666, de 1993.

 13.3. O gestor  do contrato anotará em registro próprio  todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando

dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para

as providências cabíveis.

 14. DO PAGAMENTO

 14.1. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30

(trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da

Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco,

agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

 14.1.1. Para  execução  do  pagamento,  a  contratada  deverá

fazer  constar  da  nota  fiscal  correspondente,  emitida,  sem

rasura,  em  letra  bem  legível  em  nome  do  Fundo  de

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ

nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de sua

conta bancária e a respectiva agência.

 14.1.2. A  Nota  Fiscal  deverá  ser  emitida  pela  própria

CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição

no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
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propostas,  não  se  admitindo  Notas  Fiscais  emitidas  com

outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

 14.2. Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  no

momento em que o Tribunal de Justiça atestar a execução do

objeto do contrato.

 14.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação da regularidade fiscal,  constatada por  meio  das

certidões  previstas  no  art.  29  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e

informação do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de

Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL).

 14.3.1. Os  documentos  referentes  à  regularidade  fiscal

deverão  apresentar  igualdade  de  CNPJ,  ressalvando-se

aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente

no  referido  documento  que  ele  é  válido  para  todos  os

estabelecimentos sede e filiais da contratada.

 14.4. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância

que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,

obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade

imposta  ou inadimplência,  o pagamento ficará  sobrestado até

que a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta

hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando

qualquer ônus para a Contratante.

 14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar

como emitida a ordem bancária para pagamento.
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 14.6. Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada

consulta  às  certidões  de  regularidade  fiscal  para  verificar  a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

 14.6.1. Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da

contratada,  será providenciada sua notificação,  por  escrito,

para que,  no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,  regularize  sua

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério

da contratante.

 14.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada

pagamento,  a  Administração  deverá  realizar  consulta  para

identificar possível suspensão temporária de participação em

licitação,  no  âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de

contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências

impeditivas indiretas.

 14.6.3. Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa

considerada improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará

aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade

fiscal  quanto  à  inadimplência  da  contratada,  bem  como

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos.

 14.6.4. Persistindo  a  irregularidade,  serão  adotadas  as

medidas  necessárias  à  rescisão  contratual  nos  autos  do

processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à

contratada a ampla defesa e o contraditório.
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 14.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos

serão  realizados  normalmente,  até  que  se  decida  pela

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua

situação junto ao órgão correspondente.

 a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada

inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro

de  interesse  público  de  alta  relevância,  devidamente

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do

Tribunal de Justiça.

 14.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária

prevista na legislação aplicável.

 14.7.1. A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples

Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,

não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o

pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus

ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei

Complementar.

 14.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,

fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios.
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a

do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

I  =  Índice  de  compensação  financeira  =  0,00016438,  assim

apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração

poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo

a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

 15.1.1. Advertência.

 15.1.2. Multa.

 15.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados, Distrito Federal e Municípios.

 15.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de

fornecedores.

 15.2. O Tribunal  de Justiça,  na quantificação da pena de multa,

observará o seguinte:

 15.2.1. Multa  de até  10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do

contrato,  em caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,

inclusive  no  caso  de  recusa  do  adjudicatário  em firmar  o

contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação.

 15.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia,

até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  da parte  do

fornecimento.
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 15.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o

valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado.

 15.2.4. Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor

inadimplente do contrato/saldo remanescente do contrato, em

caso de descumprimento parcial da obrigação.

 15.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração,

ao seu interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior

ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do

objeto.

 15.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da

empresa contratada. Na inexistência de créditos que respondam

pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o

Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

 15.5. A  penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada

cumulativamente com as demais  sanções,  e a  sua cobrança,

não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

 15.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 15.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12

(doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado

as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela

Administração.

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos.
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 15.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado

da execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do

fornecimento de bens.

 15.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada.

 b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem

justa  fundamentação  e  prévia  comunicação  à

Administração.

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação

no âmbito da administração estadual.

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.

 15.6.4. O  fornecedor  que,  convocado  dentro  do  prazo  de

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar  documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,

comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,

será  aplicada  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e

contratar  com  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  ou

Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo

descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza

e a gravidade da falta cometida.
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 15.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações

legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato

formal  da  Administração,  nos  casos  enumerados  no  art.  78,

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

Einsten Brunno Martins Rezende dos Santos
Diretor da Divisão de Material
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ANEXO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTIDADES

 Item Descrição do Produto Unidade
Quantidade a

Registrar

1

13431  –  fita  ribbon  cera  110mm  x  74m,  para

impressora  zebra  -  rolo  com  no  mínimo  74m,

própria  para  uso  em  impressora  térmica  zebra

100 x 50 36

RL 60

2

1305 – etiqueta adesiva 107 x 36mm, 2 carreiras

- formato retangular, caixa com 8.000 etiquetas,

adesivo permanente, garantia de 12 meses

CX 970

3
3007 – etiqueta adesiva 70 x 23mm, 2 carreiras -

caixa com 12.000 etiquetas
CX 800

4
6405 – etiqueta adesiva 128 x 74mm, 1 carreira -

caixa com 2.000 etiquetas
CX 850

5
1728 – etiqueta adesiva 107 x 36mm, 1 coluna -

caixa com 4.000 etiquetas 
CX 970

6

13460 – etiqueta adesiva em papel couchê, cor

laranja, 100 x 50mm - tubete interno: 1" (25 mm);

quantidade  por  rolo:  tubete  1"  1390  por  rolo;

metragem 74 m = 1.390 etiquetas, rolo com 01

carreira com 1.390 etiquetas.

UN 139.000

7

8501 – etiqueta adesiva formato 30 x 60mm em

papel  couchê  -  tubete  interno  de  7,5cm  de

diâmetro

RL 610

8 3725  –  caneta  esferográfica  azul  -  caneta

esferográfica  escrita  média,  resinas

termoplásticas,  tinta  a  base  de  corantes

orgânicos,  solventes,  ponta  de latão,  esfera  de

UN 200.000
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tungstênio  de  1mm,  corpo  em  poliestireno

hexagonal  todo  transparente,  características

adicionais, com orifício p/ suspiro lateral central,

tampa  clipe  ventilada,  fixada  sob  pressão,

capacidade para escrita de 1.500 mt, . Tipo bic ou

similar  com  mesmo  padrão  de  qualidade,

apresentar  certificado  de  que  o  material  esteja

em conformidade com a ABNT NBR 16108:2012.

Acreditado  pelo  INMETRO.  (TCU  –  Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário) 

9

4751  –  caneta  esferográfica  preta  –  caneta

esferográfica  escrita  média,  resinas

termoplásticas,  tinta  a  base  de  corantes

orgânicos,  solventes,  ponta  de latão,  esfera  de

tungstênio  de  1mm,  corpo  em  poliestireno

hexagonal  todo  transparente,  características

adicionais, com orifício p/ suspiro lateral central,

tampa  clipe  ventilada,  fixada  sob  pressão,

capacidade para escrita de 1.500 mt, . Tipo bic ou

similar  com  mesmo  padrão  de  qualidade,

apresentar  certificado  de  que  o  material  esteja

em conformidade com a abnt NBR 16108:2012.

Acreditado  pelo  INMETRO.  (TCU  –  Acórdão

2401/2006, 9.3.2 - Plenário) 

UN 87.000

10 4043  –  caneta  esferográfica  vermelha  -  caneta

esferográfica  escrita  média,  resinas

termoplásticas,  tinta  a  base  de  corantes

orgânicos,  solventes,  ponta  de latão,  esfera  de

tungstênio  de  1mm,  corpo  em  poliestireno

hexagonal  todo  transparente,  características

adicionais, com orifício p/ suspiro lateral central,

UN 22.000
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tampa  clipe  ventilada,  fixada  sob  pressão,

capacidade para escrita de 1.500 mt, . Tipo bic ou

similar  com  mesmo  padrão  de  qualidade,

apresentar  certificado  de  que  o  material  esteja

em conformidade com a abnt NBR 16108:2012.

Acreditado  pelo  INMETRO.  (TCU  –  Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

11

6398  –  grampo  para  prender  papel  perfurado,

tipo  trilho,  macho  e  fêmea,  de  plástico  -  para

encadernação  de  processo,  confeccionado  em

plástico  branco  leitoso  flexível,  “fêmea”  com

80mm,  entre  furos,  e  de  no  mínimo  12cm  de

comprimento e com 15mm de largura,  “macho”

com no mínimo 30cm de comprimento, haste da

parte do “macho” dentadas (6 dentes por haste),

pacote c/ 50 (cinquenta) conjuntos

PCT 15.340

12

2038 – etiqueta  adesiva  para  impressora laser,

38,1 x 99,1mm, 14 etiquetas por folha - etiqueta

inkejet  laser,  retangular,  cor  branca,  adesivo

permanente.  Tamanho da etiqueta (mm) 38,1 x

99,0,  14  etiquetas  por  folha,  etiquetas  por

envelope 1400.

CX 6.000

13

1449  –  colchete  latonado  n.  12  -  tipo  bailarina

fabricado  em  aço  galvanizado,  diâmetro

aproximado  da  cabeça  14mm,  comprimento

aproximado das pernas 63mm, para 270 folhas,

de  manuseio  simples  que  consiste  em  dobrar

suas duas hastes de aço caixa com 72 unidades.

Ref.  Acc.  Bacchi,  gasper  ou  similar  de  melhor

qualidade.

CX 12.684

14 2660 – perfurador de papel pequeno - com base UN 3.000
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e cabo em ferro fundido;  com capacidade para

até  60  folhas  de  75g/m²;  na  cor  cinza  claro,

modelo profissional dimensões 115x165x180mm,

abertura:  10mm.  Distância  entre  furos  80mm,

distância  da  margem:  08mm,  pinos  em  aço

trefilado,  temperado  e  zincado.  Ref.  Condor,

cávia ou similar de melhor qualidade.

15

3123  –  perfurador  de  papel  industrial  -

mecanismo em metal,  de 2 furos,  estrutura em

metal, perfuradores em aço temperado e afiados,

escala para ajuste de formato de papel, medindo:

190  x  200  x  385  mm (  L X A X  C),  com alta

capacidade de perfuração simultânea de até 180

(centro e oitenta) folhas de 75g/m², garantia de

pelo menos 20 mil perfurações, deverá possuir 4

discos reservas e manual com instruções de uso,

compartimento de armazenamento de confetes e

compartimento para peças - garantia de 05 anos.

Ref.  Maped,  kangaro  ou  similar  de  melhor

qualidade

UN 1.100

16

5014 – cola branca de 90g - cola líquida, branca,

para  papel;  não tóxica,  não inflamável,  lavável,

transparente ao secar, composição de resina de

p.v.a., embalagem de fonte sustentável pet 100%

reciclado, frasco retangular em pet, bico aplicador

com  boca  de  1  mm  (fino),  tampa  furos  para

respiro,  frasco  com  90g,  validade  mínima  36

meses.  Ref.  Acrilex  ou  similar  de  melhor

qualidade,  com  selo  do  INMETRO.  (TCU  -

Acórdão 2401/06, 9.3.2 – Plenário)

UN 25.585

17 "11677  –  avental  descartável  sem  manga, PCT 3.000
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paciente - em tecido não tecido – tnt 10 unidades

por pacote"

18

1891 – pasta polionda, lombada 20mm - com aba

elástica,  fabricada em polipropileno resistente e

proteção antiumidade. Ref. Polibras, ou similar de

melhor  qualidade.  (TCU  –  Acórdão  2401/2006,

9.3.2, Plenário)

UN 3.100

19

2437  –  clips  em aço,  6/0,  extra  grande  -  clips

galvanizado 6/0, fabricado de arame de aço, com

tratamento antiferrugem, acondicionado em caixa

de papelão contendo 50 unidades. 

CX 7.200

20

3297 – pasta de papelão com aba e elástico -

cartão 300g/m2, o elástico deverá ser da mesma

cor da pasta, transpassado em ilhós metálicos, e

abas internas com no mínimo 5,5cm. Ref. Dello

ou  de  melhor  qualidade.  (TCU  –  Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

UN 11.040

21

3982 – pasta polionda, lombada 50mm - com aba

elástica,  fabricada em polipropileno resistente e

proteção antiumidade. Ref. Polibras, ou similar de

melhor  qualidade.  (TCU  –  Acórdão  2401/2006,

9.3.2, Plenário)

UN 4.120

22

6181 – bobina ribbon 110mm x 450m tipo cera -

para uso de impressora de etiqueta zebra s600,

validade 36 meses. (TCU – Acórdão 2401/2006,

9.3.2, Plenário)

BB 700

23 6228 – pasta em l,  tamanho A4 - transparente,

em  polipropileno  de  alta  densidade,  incolor,

pacote com 10 unidades, corte em meia-lua na

borda  direita  superior,  medida  aprox.  220mm x

310mm.  Ref.  Plastpark,  acp,  yes  ou  similar  de

UN 60.000
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melhor  qualidade.  (TCU  –  Acórdão  2401/2006,

9.3.2, Plenário)

24

7679  –  bobina  de  etiquetas  em  papel  couchê

para código de barras, tamanho 100 x 125mm -

tubete interno de 7,5 cm de diâmetro.

BB 2.000

25

8000 – bobina ribbon 60mm x 450m tipo cera -

ref. Marca zebra ou similar de melhor qualidade,

validade 02 anos

BB 200

26

9134  –  pasta  de  papelão  com grampo e  trilho

plástico  -  pasta  dobrada  com  grampo  trilho,

medindo  aproximadamente  340  mm  de

comprimento e 245 mm de largura, com grampo

trilho plástico super resistente na cor branca

UN 9.030

27

11208  –  óculos  de  segurança  -  proteção  dos

olhos  contra  partículas  volantes  leves

multidirecionais  e  poeira.  Deverá  proporcionar

visão  panorâmica  e  periférica.  Óculos  de

proteção,  ampla  visão,  com  lente  em

policarbonato incolor anti-embaçante e anti-risco,

hastes  sem  regulagem  com  fendas  para

ventilação. Haste regulável e dipositivo que apóia

o óculos no septo nasal. Suas condições deverão

atender à norma ansi.z.87.1

UN 600

28

11513 – fita adesiva 12mm x 40m transparente -

material  polipropileno,  tipo  monoface,  largura

aproximada de 12mm. Comprimento do rolo 40

metros.  Ref.  Eurocel,  3m,  adere  ou  similar  de

melhor qualidade

UN 1.622

29 11542  –  fitilho  para  empacotar,  rolo  de  1kg  -

fabricado  com  matéria-prima  de  alta qualidade,

polipropileno  100%  reciclável

RL 1.210
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30
11613 – cadeado 45mm - acompanha 2 chaves.

45mm
UN 400

31
11973 – cadeado 35mm - acompanha 2 chaves.

35mm
UN 200

32

11974 – bobina térmica 57 x 40m para relógio de

ponto  -  papel  térmico  termoscript  kph  856.

Largura: 57 mm. Comprimento: 40 metros

BB 1.000

33
13023 – saco plástico transparente medindo 10 x

15, micra 0,015
KG 30

34
13024 – saco plástico transparente medindo 10 x

20, micra 0,015
KG 30

35
13025 – saco plástico transparente medindo 10 x

30, micra 0,015
KG 30

36
13026 – saco plástico transparente medindo 20 x

30, micra 0,015
KG 30

37

1654 – tesoura para escritório - tesoura multiuso,

medindo  aproximadamente  20cm  de

comprimento,  toda  em  inox  resistente,  formato

anatômico,  fio  liso,  destro.  Ref.  Mundial,

tramontina, ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

UN 6.650

38

"4025 – caneta marcadora de cd, cor preta - tinta

resistente  a  água,  resistente  a  descoloração,

secagem rápida, ref.  Bic,  pilot,  faber- castell  ou

similar  de  melhor  qualidade.  (TCU  -  Acórdão

2401/06, 9.3.2 – Plenário) 

UN 19.133

39 4367 – grampeador de papel pequeno - grampo

26/6  (padrão),  com  corpo  em  aço  escovado  e

estrutura  metálica  na  cor  prata,  base

emborrachada,  botão  de  acionamento  para

injeção  de  grampos  na  parte  traseira,

UN 7.590
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abastecimento  dos  grampos  na  parte  frontal,

capacidade  para  grampeador  até  40  folhas,

bigorna de duas funções, com trilho e escala de

ajuste  de  profundidade  (alcance  de  100mm),

utiliza   grampos  variados  (23/6,  26/6,  23/8  e

24/8).  Tamanho  mínimo  de  6,5cm  x  4,0cm  x

18cm (a x l x c). Ref. Cis, maped, similar ou de

melhor  qualidade.   (TCU – Acórdão 2401/2006,

9.3.2, Plenário

40

4783 – fita adesiva 45mm x 45m transparente -

para empacotamento, composto por polipropileno

bi-orientado  e  adesivo  acrílico  à  base  d'água.

Ref.  Eurocel,  3m,  adere  ou  similar  de  melhor

qualidade.  (TCU – Acórdão  2401/2006,  9.3.2  –

Plenário)

UN 50.000

41

5771 – fita crepe 50mm x 50m branca - fabricada

em  papel  crepado  40g,  adesivo  a  base  de

borracha  sintética  e  resina,  fita  reforçada  alta

resistência  ao  rasgamento,  alta  adesão.  Ref.

Adere,  3m,  eurocel  ou  similar  de  melhor

qualidade.  (TCU – Acórdão  2401/2006,  9.3.2  –

Plenário)

UN 34.120

42 6215  –  caneta  marca  texto  amarela  -  ponta

poliéster formato chanfrado - espessura de traço:

1mm para sublinhar e 4mm para destacar, ponta

e pavio em fibra poliéster, indeformável. Tinta de

composição  especial  fluorescente  na  cor

amarela.  Não  tôxico.  Resistência  à  luz.  Não

recarregável.   Referência:  faber-castell,  tilibra,

stabilo,  pilot,  maxprint,  cis  ou similar  de melhor

qualidade.

UN 52.890
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43

6409  –  papel  sulfite  A4  –  tipo  de  papel:

sulfite/apergaminhado; ph do papel: alcalino (7,5

a 8,5);  cor:  branco;  alvura:  no mínimo de 90%

(alta);  opacidade:  no mínimo de 87%; tamanho

A4: 210x297mm; gramatura: 75 g/m²; faces: lisas,

sem  timbre;  certificação:  cerflor/INMETRO;

pacote:  resmas  de  500  (quinhentos)  folhas;

embalagem:  pacote  de  resma  envolta  em

material impermeável, contra umidade, contendo

a  marca  do  fabricante;  acondicionamento:  em

caixas de papelão devidamente lacradas com 10

resmas.

RS 192.515

44

6410  –  grampo  padrão  para  grampeador

pequeno,  tamanho  26/6  -  tamanho  padrão,

medida  26/6,  em  aço  galvanizado,  grampeia

cerca  de  10  a  20  fls.  Ref.  Frama,  cis,  acc  ou

similar  de  melhor  qualidade;  caixa  com  5000

unidades. (TCU - Acórdão 2401/06, 9.3.2)

CX 17.800

45

"9995 – envelope kraft bolha, para acondicionar

cd e dvd -  revestido internamente com plástico

bolha; com fecho autoadesivo de fita dupla-face;

dimensões externas aproximadas de 18x19cm e

dimensões  internas  aproximadas  de  16x18cm;

ideal para acondicionamento de mídia dvd ou cd.

UN 339.024

46 10337  –  mídia  cd-r,  gravável,  700mb  de

capacidade - capacidade de armazenamento de

700 mb/80 minutos, que possibilita gravar dados,

áudio, vídeo, fotos, etc. Compatível com todos os

aparelhos de gravação e reprodução de dados.

Embalados  individualmente,  em  caixa  acrílica,

lacrado e com código de barras do fabricante.

UN 225.864
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47

11490  –  mídia  dvd-r,  gravável,  capacidade  de

4,7gb - capacidade de armazenamento de 4,7 gb/

120 minutos, que possibilita gravar dados, áudio,

vídeo,  fotos,  etc.  Compatível  com  todos  os

aparelhos de gravação e reprodução de dados.

Embalados  individualmente  em  caixa  acrílica,

lacrado, com código de barras do fabricante.

UN 113.160

48

12565  –  apoio  de  punho  para  teclado  de

computador  -  especificações  e  características

conforme cadernos de mobiliário do tjgo: material

elastômero,  tecido  e  gelatina  de  silicone,  tipo

ergonômico,  cor  preta,  comprimento  500mm,

largura 92mm, altura de apoio do punho 22mm,

aplicação  para  digitação,  base  antiderrapante,

marca maxprint  ou similar  de melhor  qualidade

(TCU – Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

UN 14.000

49

1261 – livro ata de 100 fls - sem margem, formato

203mm  x  298mm,  capa/contracapa:  papelão  e

papel kraft, folhas internas: papel off-set 56 g/m² .

Ref. Tilibra ou similar de melhor qualidade (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

UN 3.920

50

1340  –  pincel  atômico  azul  -  com  tinta

permanente  à  base  de  álcool,  com  ponta

chanfrada  de  feltro  indeformável,  com  escrita

2mm a 8mm, secagem rápida, com identificação

do produto e marca do fabricante. Ref. Pilot, bic,

fabercastell ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

UN 6.200

51 1693 – envelope saco pardo grande,  310mm x

410mm - 310mm x 410mm, 80 gr - kraft natural.

Embalado em caixa reforçada com 250 unidades.

UN 154.081

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202103000264990

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 08/07/2021 às 10:51.
Para validar este documento informe o código 2RS9lHgm4bW no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202103000264990

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 15/07/2021 às 10:21.
Para validar este documento informe o código 432709695508 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

O produto deve possuir certificação de cadeia de

custódia,  concedida  pelo  FSC  -  Forest

Ftewarship Council

52

2326 – envelope saco pardo pequeno, 240mm x

340mm - 240mm x 340mm 80gr - kraft  natural.

Embalado em caixa reforçada com 250 unidades.

O produto deve possui certificação de cadeia de

custódia,  concedida  pelo  FSC  -  Forest

Stewarship Council

UN 170.000

53

2501  –  cola  branca  pva  de  1kg  -  cola  liquida,

branca,  para  papel,  não tóxica,  não  inflamável,

solúvel  em  água,  transparente  ao  secar,  em

acetato  de  polivinila  e  bactericida  tipo

benzoatizol. frasco com 1kg. validade mínima 02

(dois) anos a contar  da  data  da  entrega.  Ref.

Tenaz,  scotch,  mercur  ou  similar  de  melhor

qualidade.

UN 1.000

54
2883 – lacre plástico azul - lacre com tamanho de

aproximadamente 16cm.
PCT 2.100

55

"3121  –  clips  em  aço,  4/0,  grande  -  em  aço

niquelado,  fabricado  com  arame  de  aço,  com

tratamento antiferrugem, caixa com 50 unidades.

Marca:  gasfer,  bacchi,  ou  similar  de  melhor

qualidade.   (TCU  -  Acórdão  2401/06,  9.3.2   –

Plenário)"

CX 10.000

56 3135  –  almofada  para  carimbo,  n.  4,  azul  -

grande,  medindo  10,5  x  18cm.  Composição da

tinta:  água,  corantes  orgânicos,  glicol  e

conservantes.  Composição  do  estojo:  resina

termoplástica,  tecido  de  algodão  e  feltro.  Sem

álcool.

UN 2.000
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57

3217  –  lápis  de  escrever  preto  produzido  com

madeira  reflorestada,  formato  sextavado,

graduação do grafite: 2b, cor: preta, 175 mm de

comprimento,  sem  borracha,  mina  resistente.

Ref. Faber-castell ou similar de melhor qualidade.

O produto deve possui certificação: FSC (TCU –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

UN 70.000

58

3440  –  aplicador  para  fita  lacradora,  50mm  -

suporte  para  fita  lacradora  tipo  crepe  ou

prolipropileno: estrutura metálica, cabo anatômico

de  plástico;  botão  com  ajuste  de  pressão;

aplicador  de  fita  de  até  50mm.  Ideal  para

profissionais  que  necessitam  utilizar  o  produto

para  o  fechamento  de  embalagens  com  maior

agilidade. 

UN 50

59

3625  –  liga  elástica  amarela  -  utilizado  para

embalagem  em  geral,  amarração  de  pequenos

objetos, pacote com 1kg. Ref. Mercur,  red  bor,

fulgor ou similar de melhor qualidade.

PCT 1.120

60

4489  –  pasta  az  estreita  -  com  ferragem

niquelada para prender papel perfurado, tamanho

ofício, com ferragem de alavanca cromada, com

visor,  índice  alfabético,  sem  cantos  vivos  e/ou

rebarbas.

UN 2.220

61

4532  –  clips  em  aço,  2/0,  médio  -  em  aço

niquelado, fabricado com arame  de  aço,  com

tratamento   antiferrugem,   caixa   com   100

unidades.   Marca: gasfer,   bacchi ou similar de

melhor qualidade. (TCU - Acórdão 2401/06, 9.3.2

– Plenário)

CX 17.232

62 4541  –  pilha  aa  -  voltagem  1,5v,  0,00%  de UN 12.000
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cádmio  e  mercúrio,  validade  mínima  05  anos,

embalagens  c/2  pilhas.  Ref.  Sony,  panasonic,

philips  ou similar  de melhor  qualidade.  (TCU –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário)

63

4675  –  pasta  suspensa  -  possui  8  (oito)

diferentes  furações  para  grampo  plástico,  abas

coladas internamente com 6 (seis) posições para

visor  e etiqueta,  com gramatura de 620 g/m² a

690  g/m²,  espessura  0,50  mm,  cor  castanho;

acessório  incluso para cada pasta  suspensa:  1

(hum) visor plástico em polipropileno próprio para

pasta  suspensa que permita  a  visualização em

dois  ângulos  na  cor  cristal  (transparente),

medindo 70x30x8mm, cartão timbó super (620 a

690g/m²), acompanha etiqueta (off-set 120g/m²),

grampo plástico (pe) e 2 hastes plásticas brancas

405x15mm (ps). Ref. Dellotimsuper ou similar de

melhor  qualidade.   (TCU – Acórdão 2401/2006,

9.3.2, Plenário)

UN 2.100

64

4721  –  fita  crepe  19mm  x  50m  cor  branca  -

fabricada no papel crepado 40g, adesivo à base

de borracha sintética e resina, fita reforçada com

alta resistência ao rasgamento, alta adesão. Ref.

Adere,  3m,  eurocel  ou  similar  de  melhor

qualidade.

UN 5.028

65 4819 – estilete largo - estilete retratil, profissional,

corpo  em  termoplástico  com  guia  de  lâmina;

estrutura em plástico rígido,  na cor  amarela ou

laranja  com  detalhes  em  preto;  lâmina  com

dispositivo  de  travamento  por  rosqueamento;

lâmina  de  aço  em  aço  carbono  temperado  de

UN 15.246
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18mm  de  comprimento  com  ranhura  para

fragmentação  da  lâmina  no  topo.  Marca:  cis,

work,  tramontina,  starrett,  similar  ou  de  melhor

qualidade.  (TCU – Acórdão  2401/2006,  9.3.2  –

Plenário)

66

5281  –  borracha  de  apagar  branca  -  borracha

branca,  macia, especial para apagar escrita  a

lápis, em vinil, medindo 42mm x 21mm x 11mm,

com  capa  plástica  protetora  ergonômica,  caixa

com 24  unidades.. Ref. Faber castell, similar ou

de  melhor qualidade.

UN 10.000

67

5711 – colchete latonado n. 08 - tipo  bailarina

fabricado   em   aço  galvanizado  diâmetro

aproximado  da  cabeça  12mm,  comprimento

aproximado das pernas 40mm, para 180 folhas,

de  manuseio  simples  que  consiste  em  dobrar

suas  duas  hastes  de  aço,  embalado  em caixa

com  72  unidades  ref.  Acc,  bacchi,  gasper  ou

similar  de  melhor  qualidade.  (TCU  -  Acórdão

2401/06, 9.3.2 – Plenário)

CX 7.173

68
5802  –  reabastecedor  para  pincel  atômico,  cor

azul - embalagem com 40ml
UN 370

69

5871 – barbante cru 12 fios - 100% algodão, 12

fios  retorcidos,  rolo  com  250gr.  embalado

individualmente  ref.   Corbatex   ou  similar   de

melhor qualidade

UN 6.000

70 5881 – pasta az larga - com ferragem niquelada

para  prender  papel  perfurado,  tamanho  ofício,

com ferragem de alavanca cromada, com visor,

índice  alfabético,  sem  cantos  vivos  e/ou

rebarbas.

UN 5.530
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71

6210 – tinta para carimbo cor azul, 40ml - tinta

para carimbo, sem óleo, acondicionada em frasco

plástico reciclável, contendo 40 ml, própria para

almofada  de  carimbo,  proporcionando  ótima

aderência  e  grande  durabilidade,  composição

química  de  água,  corante  orgânico,  glicol  e

conservantes. 

FR 5.000

72

7872  –  papel  sulfite  A4,  amarelo  -  210mm  x

297mm,  certificação:  cerflor/INMETRO,  resma

com 100 folhas. Ref. chamex, report ou similar de

melhor  qualidade.  (TCU  –  Acórdão  2401/2006,

9.3.2, Plenário)

RS 2.350

73

8312 – fita zebrada para sinalização - produzida

em filme de polietileno sem adesivo, impresso em

duas cores (amarela e preta) de alta resistência,

rolo  com medida 70mm x 200m.  Ref.  Balaska,

3m, eccofer ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

RL 546

74

10717  –  fita  para  impressora  matricial  Epson

ERC  39  nylon  hd,  13,00mm  x  4,2m.  (TCU  –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário)

UN 5.000

75

10718 – bobina de papel para impressora Epson

ERC 39, 80mm x 40m - para uso em ecf; papel

kpr, impressora matricial

BB 500

76

11479  –  envelope  ofício  timbrado  tribunal  de

justiça,  114  x  229mm -  timbrado tjgo,  tamanho

aproximado de 114 x 229mm, caixa com 1.000

unidades

UN 100.000

77 11480  –  pilha  AAA -  voltagem  1,5v,  0,00% de

cádmio  e  mercúrio,  validade  mínima  05  anos,

embalagens  c/2  pilhas.  Ref.  Sony,  panasonic,

UN 10.000
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philips  ou similar  de melhor  qualidade.  (TCU –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário)

78

11507 – envelope ofício timbrado comarca, 114 x

229mm  -  medindo  114  x  229mm,  envelope

comum

UN 218.000

79

11517 – papel pardo reciclado para embalagem,

rolo  de  200m x  60cm 80g/m²,  rolo  de  200m x

60cm

RL 1.000

80

11543  –  livro  de  registro  de  protocolo  e

correspondência  -  com  104  folhas,  formato:

153mm x 216mm, capa/contracapa: papelão 697

g/m², revestido por papel off-set 120 g/m², folhas

internas: papel off-set 63 g/m². (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2, Plenário)

UN 580

81

12281  –  bobina  de  papel  para  impressora

térmica, 57mm x 22m, central de incêndio - papel

térmico / para central de incêndio.

BB 150

82

12390 – pasta catálogo, com 100 fls de plástico

tipo saco - pasta arquivo, material  plástico, tipo

catálogo,  largura  220  mm,  altura  420  mm,  cor

preta, capacidade 100 fl

UN 200

83 12394 – pen drive 16gb - pen drive usb de 16 gb UN 600

84

3533  –  envelope  saco  pardo  médio,  260mm x

360mm - 260mm x 360mm, 80 gr - kraft natural.

Embalado em caixa reforçada com 250 unidades.

O Produto deve possuir certificação de cadeia de

custódia,  concedida  pelo  FSC  -  Forest

Stewarship Council

UN 166.370

85 3489 – extrator de grampo - formato espátula em

aço  inox,  comprimento  projetado  no  plano

(aproximado)  150mm,  largura  da  ponta

UN 9.546
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(aproximada)  10mm,  largura  do  corpo

(aproximado) 15mm e espessura (mínima) bitola

n° 20 msg = 0,91 mm. Ref. Japam ou similar de

melhor  qualidade  (TCU  –  Acórdão  2401/2006,

9.3.2 – Plenário)

86

5309  –  filme  stretch  para  paletização,  50cm  -

filmes  strech,  transparente,  alta  resistência

mecânica (tração e  alogamento),  alto  poder  de

aderência  (pega),  elevada  resistência  a

perfuração,  aumentando  a  proteção  contra

"cantos  vivo",  alta  retenção  de  carga

(compactação),  atóxico,  100%  reciclável:

medindo 50 cm largura ou 500 mm, comprimento

300 mts, espessura de 25 micras, de aplicação

manual.

RL 1.200

87

11519 – mouse pad ergonômico - superfície em

tecido  especial  para  mouse  óptico,  base  em

espuma  com  5mm  e  base  de  contato  com  a

mesa antiderrapante. Tamanho da base: 25,5cm

x 21,5cm. Tamanho de apoio para o punho: 13cm

x 6,5cm x 2,4cm. Acabamento na cor preta com a

logomarca impressa em policromia

UN 14.000

88
13022  –  saco  plástico  transparente  para

acondicionar armas, 64 x 39cm, micra 0,012
KG 30

89
13027  –  saco  plástico  transparente,  30  x  40,

micra 0,015
KG 30

90

11551  –  caixa  de  arquivo-morto,  pequena,

administrativa, 360 x 140 x 255 mm, espessura

de 3 mm

UN 6.000

91 Pilha pequena para uso em controle remoto de

portão, 23A, 12V
UN 200
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92
Bateria redonda de lítio, achatada, para uso em

controle remoto de portão, 3V
UN 200

93

Fita adesiva dupla-face, fixação forte, suporte de

peso aproximado de 5 kg/20 cm, medindo 24 mm

x 2 m 

RL 300

94

Etiqueta adesiva  em papel  couchê,  cor  branca,

100  x  50mm  -  tubete  interno:  1"  (25  mm);

quantidade  por  rolo:  tubete  1"  1390  por  rolo;

metragem 74 m = 1.390 etiquetas, rolo com 01

carreira com 1.390 etiquetas.

RL 500

95 Fita Dupla Face Vhb transparente 9mmx20 mts RL 10

96
Fita  Dupla  Face  Vhb  acrílica,  cor  branca

12mmx33 metros 
RL 10

97
Fixador  Suporte  adesivo  para  quadros  velcro

médio 
UN 100

98
Cabo de  aço  flexível  revestido  em nylon  20lbs

(0,38mm) rolo 500m
RL 1

99
Anilha/luva para encastoar cabo de aço 2,4mm

pacote com 100 pçs
PCT 20

100

Corrente sem fim,  tipo vitória,  aço galvanizado,

medida do elo – 1,2 x 6,5 x 23 = #7

rolo de 100m

RL 3

101 Cadeado CTR 50 mm, com chave tetra UN 10

102 Álcool Etílico 70% líquido 1L – frasco de 1 (um)

litro  –  aproximadamente  1  (um)  quilograma,

composto  de  álcool  etílico  70%  (setenta  por

cento),  próprio  para  limpeza  e  desinfecção,

líquido, acondicionado em embalagem reforçada,

própria  para  transporte  e  aprovada  pelo

INMETRO, com validade mínima de 24 (vinte e

quatro) meses.
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