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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO V 

 
 

1 - OBJETO 
 
Aquisição de material de expediente para reposição do estoque do almoxarifado do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), conforme estabelecido neste Termo de 
Referência. 

 
2 – DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS 
 
A descrição e os quantitativos dos materiais a serem adquiridos estão devidamente informados 
abaixo. 
 
1. borracha consistência média, cor verde, formato regular, medindo aproximadamente 

65x27x10mm, para apagar registros e traçados de grafite, ref. carbex .......................120 pç 
 
2. borracha para apagar tinta mecânica, formato cilindrico, tipo lápis, em madeira sem veias 

reversas, tendo o  interior preenchido inteiramente  por um cilindro de borracha com 5 mm 
de diâmetro e 175 mm de comprimento...................................................................       24 pç  

 
3. borracha escritório consistência dura/mole, cores azul/vermelho, com duas pontas de bisel, 

para lápis e para tinta, formato retangular, medindo aproximadamente 532x18x8mm. ref. 
mercur/carbex  ................................................................................................................36 pç 

 
4. capa de pvc na cor azul-rei, para encadernação medindo 220x330mm com 0,30mm de 

espessura .....................................................................................................................300 pç 
 
5. clips metal niquelado nº 0 com 30mm de comprimento aproximadamente, para prender 

papeis, acondicionado em caixa com 100 unidades, ref. bacchi ..................................125 cx 
 
6. clips metal niquelado nº 00 com 33mm de comprimento aproximadamente, para prender 

papeis, acondicionado em caixa com 100 unidades, ref. bacchi ................................... 50 cx 
 
7. clips metal niquelado nº 000 com 36mm de comprimento aproximadamente, para prender 

papeis, acondicionado em caixa com 50 unidades, ref. bacchi ....................................100 cx 
 
8. corretor de forma líquida para correção de erros de mecanografia, com consistência e 

qualidade apropriadas, acondicionado em recipiente com 18ml no mínimo, ref. iris 
.........................................................................................................................................60 pç 
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9. elástico de borracha natural, sem costura, nº 18, com largura de 1mm, comprimento de 75 
mm e 0,8 mm de espessura, para prender papeis, acondicionado em caixa com 25 gramas 
aproximadamente. ref. band/elastic.....................................................................          200 cx 

 
10. fita adesiva de papel, opaca, cor palha lisa ou crepada, em rolo medindo 19 mm de largura 

e 50m de comprimento, para fixação de papeis, ref. 3M ................................................40 pç 
 
11. fita adesiva de papel, opaca, cor palha lisa ou crepada, em rolo medindo 25 mm de largura 

e 50m de comprimento, para fixação de papeis, ref. 3m 
........................................................................................................... ...........................  20 pç 

 
12. fita adesiva de papel, opaca, cor palha lisa ou crepada, em rolo medindo 50mm de largura 

e 50m de comprimento, para fixação de papeis, ref. 3m ................................................60 pç 
 
13. fita adesiva plástica incolor, adesivo a base de borracha, em rolo medindo 12mm de largura 

e 33m de comprimento, para fixação de papeis, ref. 3m..............................................   90 pç 
 
14. fita impressora para máquina de calcular eletrônica, cadarço de nylon, cor preto/vermelho 

fixo, medindo 13mm de largura e 6m de comprimento para máquina de calcular sharp 
.......................................................................................................................................  10 pç 

 
15.  clips metal niquelado tipo cruzado nº 01, medindo aproximadamente 65mm de altura e 

47mm de largura, para prender papeis, acondicionado em caixa com 12 unidades. ref. 
bacchi ............................................................................................................................100 cx 

 
16.  grampo para grampeador de mesa em aço, referência 23/6, acondicionado em caixa com 

1.000 unidades...........................................................................................................      04 cx 
 
17. grampo para grampeador de mesa em aço, referência 23/10, acondicionado em caixa com 

1.000 unidades...........................................................................................................      06 cx 
 
18. grampo para grampeador de mesa cobreado, referência 26/6, acondicionado em caixa com 

5.000 unidades...........................................................................................................      60 cx 
 
19. lápis desenho com mina de grafite, revestimento de madeira macia, formato sextavado, 

medindo 8mm de diâmetro, 175mm de comprimento, graduação hb, ref. faber castel.420 pç 
 
20. tinta para carimbo de borracha, cor azul, sem óleo, frasco contendo entre 25 e 30 ml de 

tinta ...........................................................................................................................      20   fr 
 
21. tinta para carimbo de borracha, cor preta, sem óleo, frasco contendo entre 25 e 30 ml de 

tinta ...........................................................................................................................      15   fr 
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22. apontador plastico para lapis com um furo , ref.     easy ou papequi............................108 pç 
 
23. caneta hidrográfica, corpo plástico, ponta fina, com carga na cor azul, medindo 

aproximadamente 130mm de comprimento, ref. carby ou pilot.......................................24 pç 
 
24. caneta hidrográfica, corpo plástico, ponta fina, com carga na cor preta, medindo 

aproximadamente 130mm de comprimento, ref. carby ou pilot.......................................12 pç 
 
25. caneta hidrográfica, corpo plástico, ponta fina, com carga na cor vermelha, medindo 

aproximadamente 130mm de comprimento, ref. carby ou pilot.......................................12 pç 
 
26. caneta hidrográfica fluorescente, corpo plástico, med. aproxi. 125mm de comprimento, na 

cor verde ref.    carby ou faber castel ......................................................................       60 pç 
 
27. caneta hidrográfica fluorescente, corpo plástico, med. aprox. 125 mm de comprimento, na 

cor rosa, ref. carby ou faber castel ...........................................................................      72 pç 
 
28. caneta esferográfica, corpo plástico, formato sextavado, transparente, ponta de latão e 

esfera de tungstênio, carga na cor azul, medindo aproximadamente 140mm de compr. e 
8mm de diâmetro, ref. Bic.......................................................................................       800 pç 

 
29. caneta esferográfica, corpo plástico, formato sestavado, transparente, ponta de latão e 

esfera de tungstênio, carga na cor preta, med. aprox. 140 mm de comprimento e 8 mm de 
diâmetro ref. Bic........................................................................................................     450 pç 

 
30. caneta esferográfica, corpo plástico, formato sextavado transparente, ponta de latão, carga 

na cor vermelha, medindo aprox. 140mm de comprimento e 8 mm de diâmetro, ref. 
Bic..................................................................................................................................250 pç 

 
31. espátula extratora de grampos, cromada, confeccionada totalmente em metal.............60 pç 
 
32. grampeador tipo escritório, para papel, de metal cromado ou pintado, com carga mínima de 

200 grampos 26/6,, ref.     carbex ou ret-lit................................................................    220 pç 
 
33. perfurador para papel com cap. para perfurar 03 mm ................................................    60 pç 
 
34. pincel atômico com ponta de feltro, tinta a base de solvente resistente à água, para 

escrever sobre qualquer superfície, reabastecível, medindo 115mm de comprimento e 
10mm de diãmetro, na cor azul, ref. Carby......................................................................18 pç 
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35. pincel atômico com ponta de feltro, tinta a base de solvente resistente à agua, para 
escrever sobre qualquer superfície, reabastecível, med. aprox. 115 mm de comprimento e 
10 mm  de diâmetro, na cor preta, ref. carby ..................................................................24 pç 

 
36. pincel atômico com ponta de feltro, tinta a base de solvente resistente à agua, para 

escrever sobre qualquer supérfície, reabastecível, med. aprox. 115 mm de comprimento e 
10 mm  de diâmetro, na cor vermelha , ref. carby 
........................................................................................................................................ 12 pç 

 
37. régua para escritório de plástico transparente, escala graduada em “mm” e “cm”, faces 

iguais, medindo 200mm de comprimento....................................................................    18 pç 
 
38. régua para escritório de plástico transparente, escala graduada em “mm” e “cm”, faces 

iguais, medindo 300mm de comprimento....................................................................    36 pç 
 
39. caixa arquivo morto, confeccionada em papelão de 1ª qualidade, imunizada contra a ação 

de traças, medindo aprox. 345x140x240mm. ref. paspensa/geka/kajoma 
...............................................................................................................................        200 pç 

 
40. divisória arquivo em cartolina amarela, 220x330mm, com 08 posições, sem dizeres, 

protegidas com lâminas de plástico incolor ......................................................               30 cj 
 
41. envelope para correspondência tipo comum, apergaminhado, na cor branca, liso, com 

75g/m2, medindo aproximadamente 114x162mm....................................................     200 pç 
 
42. envelope para correspondência, tipo comum, apergaminhado, na cor branca, liso, com 90 

g/m², medindo aprox. 114 x 229 mm .......................................................................  1.200 pç 

43.  envelope para correspondência tipo saco, papel kraft, na cor pardo, liso com 80g/m2, 
medindo aproximadamente 162 x 229mm. ............................................................    1.400 pç 

44. envelope para correspondência, tipo saco, papel kraft, na cor pardo, liso com 80 g/m²,  
medindo aproxim. 200 x 280 mm ..........................................................................     1.000 pç 

45. envelope para correspondência tipo saco, papel kraft, na cor parda, liso, com 110g/m2, 
medindo aproximadamente 240x340mm. ..............................................................    1.200 pç 

46. envelope para correspondência tipo saco, papel kraft, na cor parda, liso, com 110 g/m², 
medindo aproximadamente 265 x 360 mm ................................................................2.300 pç 

47. etiqueta auto-adesiva para ink-jet+laser, branca, medindo aproximadamente 25,4x66,7mm, 
acondicionado em caixa com 3.000 etiquetas. ref.           pimaco  modelo 6180 .......    10 cx 
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48. etiqueta auto-adesiva para ink-jet+laser, branca, medindo aproximadamente 25,4x66,7mm, 
acondicionado em caixa com 750 etiquetas. ref  pimaco  modelo 6280........................ 20 cx 

 
49. etiqueta auto-adesiva para ink-jet+laser, branca, medindo aproximadamente  3,9x101,6mm, 

acondicionado em caixa com 1.400 etiquetas. ref  pimaco  modelo 6182.................. .. 20 cx 
 
50. etiqueta auto-adesiva para ink-jet+laser, branca, medindo aproxmadamente 

33,9x101,6mm, acond. em caixa com 350 etiquetas. ref  pimaco  modelo 6282 ........ 140 cx 
 
51. etiqueta auto-adesiva para ink-jet-laser, branca,  etiquetas ref. pimaco mod. 6293 , caixa 

contendo 240 etiquetas, medindo 42,33 mm de diâmetro...............................................05 cx 
 
52. etiqueta auto-adesiva, branca, formato retangular, medindo aprox. 23 x 37 mm,  

acondicionada em caixas de 210 etiquetas cada.........................................................   17 cx  
 
53. ficha cartolina pautada branca 185 g/m² , 3 x 5 “ acondic. em pacotes com 100 

unidades........................................................................................................................   07 ct 
 
54. ficha cartolina pautada branca 185 g/m² , 4 x 6 “ acondic. em pacotes com 100 unid   . 02 ct 
 
55. livro de ata com 100 fl. medindo 220 x 330 mm, confeccionado em papel apergaminhado 

64 g/m² com 100 fl. pautadas, capa dura, forro de papel changrin preto.....................   03 pç 
 
56. livro de ata com 200 fl. medindo 220 x 330 mm, confeccionado em papel apergaminhado 

64 g/m² com 200 fls pautadas, capa dura, forro de papel changrin preto....................   02 pç 
 
57. livro de protocolo, confeccionado em papel apergaminhado, 64 g/m²,  posição vertical, com 

100 folhas impressas em campos próprios,capa dura,forrada de papel, em papel chambrim 
preto,medindo 155 x 200 mm.  ......................................................................................   18 pç 

 
58. papel bobinado para máquina de somar, calcular, contabilidade eletrônica, tipo monolúcido, 

isento de pó e material abrasivo, 57g/m2, 57mm de largura e 60mm de diãmetro total, 
tendo 12mm de núcleo..................................................................................................  90 bb 

59. papel para rascunho apergaminhado, gramatura 50/53g/m2, liso, formato a4 (210x297mm), 
em bloco com 100 folhas, ref. kajoma ..........................................................................   40 bl 

60. papel para rascunho apergaminhado, gramatura 50/53/m² , pautado, formato A 4, (210x297 
mm), em bloco com 100 folhas ref. kajoma ................................................................   100 bl 
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61. pasta arquivo com abas e elástico, confeccionada em cartolina plastificada 350g/m2, cor 
azul-rei, provida de presilhas e cordão elástico, com ilhoses nos cantos, vincos e dobras, 
medindo 240x350mm....................................................................................................  80 pç 

 
62. pasta arquivo tipo simples, confeccionada em cartolina plastificada com grampo de folha 

niquelada (tipo trilho) medindo 240x320mm................................................................. 120 pç 
 
63. pasta arquivo plástico com abas e elástico do tipo polionda na cor azul , medindo 250 x 350 

mm, com abas de  40 mm...........................................................................................  120 pç 
 
64. pasta arquivo plástico com abas e elástico do tipo polionda na cor azul, medindo 

250x340mm, com abas de 60mm .............................................................................    100 pç 
 
65. pasta arquivo, tipo suspensa com ferragens e visor, confeccionada em cartão marmorizado 

para papéis, formato ofício, com dois suportes de material plástico ..........................  200 pç 
 
66. registrador confeccionado em papelão, com 2,5 a 3 mm de espessura, protetor de folhas, 

metal nos cantos e bordas inferiores, lombada de 85 mm, medindo 350 x 280 mm, ref. 
policart, cil .................................................................................................................      70 pç 

 
67.Barbante de algodão 8 fios, cor branca, acondicionado em rolo com  250 g.  .................40 rl 
 
68.Tesoura escritório/doméstica, inteiramente de metal prensado a frio, c/uma das pontas 
arredondadas, med. aprox. 15cm (6”), ref. Mundial............................................................. 50 pç 
 
69.cola colorida plástica solúvel em água, não tóxica, secagem rápida, na cor branca, 
acondicionada em frascos contendo 40 gramas .................................................... ..240 frascos 
 
70.cola instantânea para metais, cerâmica e vidro, acondicionada em bisnaga com 03 gramas 
ref.: Superbonder ...............................................................................................................  15 pç 
 
 71.etiqueta A4 CD1G para papel xerográfico e para cd room, acondicionada em caixa com 20 
unidades cada,  ref. Pimaco,  confeccionadas em papel glossy     fotográfico...................  12 cx 
 
72.clips metal dourado nº  5 com 10 mm de comprimento aproximadamente, para prender 
papeis, acondicionado em caixa com 100 unidades, ref. bacchi ......................................   20 cx 
 
73. cesto coletor de lixo, para uso em  escritórios, com capacidade aproximada de 05 litros, 
confeccionado em material resistente, anti-oxidante, com bordas de metal e acabamento de 
boa qualidade .......................................................................................................................20 pç 
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74. grampo plástico estendido medindo aprox. 300 x 9 x 112 mm , na cor branca, 
acondicionados em pacotes com 50 unidades cada( ATENÇÃO DEVERÁ SER 
APRESENTADA AMOSTRA DESTE PRODUTO PARA APROVAÇÃO JUNTO A DIVISÃO DE 
COMUNICAÇÕES-DCO.....................................................................................................80 pct  
 

 

3 – ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
3.1 – Os materiais deverão ser entregues, devidamente embalados, no Almoxarifado do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Rua Santa Luzia, 732 – andar térreo, 
Centro  - Rio de Janeiro / RJ, em dia de expediente neste TCMRJ. 
  
3.2 – A data da entrega deverá ser agendada com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas pelo telefone nº (21) 3824-3611 – Serviço de Almoxarifado – SAL. 

 
3.3 – O prazo de entrega dos materiais deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
 
4 - OBRIGAÇÕES DO TCMRJ 
 
4.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de 
Empenho, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a efetiva entrega dos materiais. 
 
4.2 – Devolver, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações. 
 
4.3 – Propiciar a Contratada todas as facilidades de acesso aos locais onde serão entregues 
os materiais. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 – Entregar o material nas quantidades, prazos, qualidade e marcas licitadas, por sua  
exclusiva  conta  e  responsabilidade,  em perfeitas condições, no local indicado pela 
Contratante. 
 
5.2 – Efetuar a troca quando o material se encontrar fora da especificação ou impróprio para 
utilização, sem ônus para a Administração, arcando com todas as despesas inerentes ao 
transporte, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da efetiva notificação. 
 
5.3 – Se o material (objeto da troca referida no subitem 5.2) também apresentar defeito, a 
Contratada deverá substituí-lo no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data 
da efetiva notificação. 
 



Processo  40/1178/2014 
Data   26/02/2014 Fls 

 

Rubrica 

SGA / DGS / Divisão de Material 
 

 

8/8 

 

8 

5.4 – Indicar preposto para recebimento das notificações referentes a este Termo de 
Referência, com indicação de endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone.  
 
 


