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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.  OBJETO 

 Aquisição de material de expediente, por meio do Sistema de Registro 
de Preços, conforme condições e especificações contidas neste Termo de 
Referência. 

2.   JUSTIFICATIVA 

A aquisição de material de expediente visa prover o estoque do 
Almoxarifado, para atender as demandas do CNJ no ano de 2012.  

A adoção do sistema de Registro de Preço deve-se a indisponibilidade 
de espaço físico para armazenar todo o material de uma só vez, bem como a 
impossibilidade de precisar os quantitativos a serem utilizados pelo CNJ para 
realização de eventos.  

Os quantitativos estimados baseiam-se nas requisições desses 
materiais no período de 12 meses, em estoque de segurança para 3 meses,  no 
percentual médio de 45% de aumento de pessoal do quadro do CNJ e na 
necessidade de disponibilizar material para eventos. 

Os itens foram agrupados de acordo com as suas características 
similares. 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

Item Descrição Unid. Qtd. Anual 
Registrada  

Valor 
Unitário 

GRUPO 1 

1. 

Almofada para carimbo n. 02, cor azul, com 
tinta cor azul em feltro revestido por tecido 
de algodão resistente, acondicionada em 
material plástico, tampa metálica com 
abertura manual, embalagem individual, 
medidas aproximadas 6cm x 9,5cm. Marca 
de referência: PILOT ou equivalente.  

Unid. 25 

 

2. 

Apagador para quadro branco base 
plástica, medindo aproximadamente 15 cm 
x 6cm, com moleton de 8,0mm (medida 
aproximada). Marcas de referência: PILOT, 
ou equivalente.  

Unid. 30 

 

3. 
Apontador manual de lápis, com lâmina 
fabricada em aço inoxidável e corpo em 
metal, tipo escolar, pequeno. Marcas de 

Unid. 265 
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referência: CIS ou equivalente.  

4. 

Corretor branco, à base de água e 
pigmentos com alto poder de cobertura, 
atóxico, lavável, não inflamável, inodoro, 
embalagem plástica com 18ml ou 20ml, 
para  correção de escrita  esferográfica. 
Validade superior a 12 meses, a partir da 
data da entrega. Marcas de referência: BIC 
ou equivalente . 

Unid. 120 

 

5. 

Tinta para carimbo, frasco com 40 ou 42ml, 
sem óleo. Validade superior a 12 meses, a 
partir da data da entrega. Sendo: 
Cor azul: 15 unidades 
Cor preto: 15 unidades. 
Marcas de referência: PILOT ou 
equivalente.  

Frasco 30 

 

6. 

Tiras de elástico n. 18, na cor amarela, 
caixa com 25g, dimensões: comprimento 
8,5cm; largura: 2,2mm e espessura 1,5mm. 
Marca de referência: POLYBOR ou 
equivalente.  

Caixa 
365 

 

 

7. 

Umedecedor de dedo em pasta, 12g, para 
manuseio de papéis, acondicionado em 
embalagem plástica, arredondada, com 
diâmetro aproximado de 7cm, não tóxico e 
não  mancha. Composição: ácido graxo, 
glicóis, corante alimentício e essência 
aromática. Validade superior a 12 meses, a 
partir da data da entrega. Marcas de 
referência: CENTRAL, PEGUE FÁCIL, 
BELLS ou equivalente.  

Unid. 55 

 

GRUPO 2 

8. 

Elástico personalizado para prender 
processos, em algodão cru, cor branca, 
com logotipo do CNJ  na cor preta, 
medindo 3,5cm de largura x 20cm de 
comprimento depois de fechado, costura 
reforçada. 

Unid. 1.565 

 

9. 

Elástico personalizado para prender 
processos, em algodão cru, cor branca, 
com logotipo do CNJ  na cor preta, 
medindo 3,5cm de largura x 30cm de 
comprimento depois de fechado, costura 
reforçada. 

Unid. 455 

 

GRUPO 3 

10. 
Bloco de recados autoadesivo 
reposicionável com papel celulose vegetal 
acrílica na cor amarela fluorescente, 

Unid. 1.530 
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90g/m², aderência na parte superior, med. 
76mm x 102mm, embalagem com 1 bloco 
de 100 folhas cada. Marca de referência: 
3M ou equivalente.  

11. 

Bloco de recados autoadesivo, 
reposicionável, com papel celulose vegetal 
acrílica na cor amarela fluorescente, 90 
g/m², aderência na parte superior, medindo 
37mm x 50mm, embalagem com 4 blocos 
de 100 folhas cada. Marca de referência: 
3M ou equivalente.  

Unid. 2.200 

 

12. 

Marcador de página tape flags, composto 
de filme de poliéster e adesivo acrílico, kit 
com 50 unidades. Cores diversas. Marca 
de referência: 3M ou equivalente . 

Unid. 590 
 

GRUPO 4 

13. 

Caneta corretiva, anatômica, com dosador 
que permita um melhor controle de fluxo 
para evitar vazamento, composto de 
metilciclohexano, isotiocianato de alila, 
dioxido de titânio, dispersante e corante, 
conteúdo mínimo de 7ml, ponta NP 10, não 
necessita de diluente, contendo solvente 
hidrocarboneto. Marcas de referência: 
Faber-Castell  ou equivalente . 

Unid. 150 

 

14. 

Caneta esferográfica azul, resina 
termoplástica, tinta à base de corantes 
orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera 
de tungstênio de 1mm, corpo em 
poliestireno resistente e totalmente 
transparente,  tampas fixadas sob pressão, 
tampa-clip ventilada, capacidade de 1500 
metros de escrita. Acondicionadas em 
caixa que indique o fabricante, a data de 
fabricação e a validade. Marca de 
referência: BIC ou equivalente.  

Unid. 10.000 

 

15. 

Caneta esferográfica preta, resina 
termoplástica, tinta à base de corantes 
orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera 
de tungstênio de 1mm, corpo em 
poliestireno resistente e totalmente 
transparente,  tampas fixadas sob pressão, 
tampa-clip ventilada, capacidade de 1500 
metros de escrita. Acondicionadas em 
caixa que indique o fabricante, a data de 
fabricação e a validade. Marca de 
referência: BIC ou equivalente.  

Unid. 10.000 
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16. 

Caneta esferográfica vermelha, resina 
termoplástica, tinta à base de corantes 
orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera 
de tungstênio de 1mm, corpo em 
poliestireno resistente e totalmente 
transparente,  tampas fixadas sob pressão, 
tampa-clip ventilada, capacidade de 1500 
metros de escrita. Acondicionadas em 
caixa que indique o fabricante, a data de 
fabricação e a validade. Marca de 
referência: BIC ou equivalente.  

Unid. 925 

 

17. 

Caneta marca texto, ponta de polietileno de 
4mm, em poliester, chanfrada, que permita 
traços largos com espessura de  4mm e 
traços finos de 2mm, fundo vazado, tampa 
clip, com fluorescente na tinta e não 
recarregável  composta de glicol, corantes 
e água, comprimento da caneta com a 
tampa fechada:135mm. Acondicionadas 
em caixa que indique o fabricante, a data 
de fabricação e a validade, sendo: 
Cor amarelo: 740 unidades; 
Cor rosa: 355 unidades; 
Cor verde: 510 unidades; 
Cor laranja: 410 unidades. 
Validade superior a 12 meses, a partir da 
data da entrega. Marcas de referência: 
PILOT ou equivalente . 

Unid. 2.015 

 

18. 

Caneta para retroprojetor, ponta de 
poliéster de 2.0mm, para escrita em 
acetato, PVC e poliéster, espessura da 
escrita 0.5mm, tinta à base de álcool. 
Acondicionadas em caixa que indique o 
fabricante, a data de fabricação e a 
validade, sendo: 
Cor azul: 160 unidades; 
Cor preto: 120 unidades. 
Validade superior a 12 meses, a partir da 
data da entrega. Marca de referência: 
PILOT ou equivalente 

Unid. 280 

 

19. 

Pincel para uso em quadro magnético 
branco, com ponta em acrílico de 4mm, 
espessura da escrita de 2mm,  tinta 
orgânica  de secagem rápida e de fácil 
remoção. Acondicionadas em caixa que 
indique o fabricante, a data de fabricação e 
a validade, sendo: 
Cor preto: 120 unidades; 
Cor vermelho: 120 unidades; 

Unid. 360 
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Cor azul: 120 unidades. 
Validade superior a 12 meses, a partir da 
data da entrega. Marca de referência: 
PILOT ou equivalente.  

GRUPO 5 

20. 
Papel opaline branco em folha alta alvura 
120g/m², formato A3. Folha 3.000  

21. 
Papel opaline branco em folha alta alvura 
120g/m², formato 66cm x 96cm. Folha 10.000  

22. 
Papel opaline branco em folha alta alvura 
180g/m², formato A3. Folha 2.000  

23. 
Papel opaline branco em folha alta alvura  
180g/m², formato A4. Folha 5.000  

24. 
Papel opaline branco em folha alta alvura, 
180 g/m², formato 66cm x 96cm. Folha 10.000  

25. Papel opaline 240g/m², formato A3. Folha 1.000  

26. 
Papel opaline 240g/m², formato 66cm x 
96cm. Folha 10.000  

27. Papel couchê fosco 90g/m², formato A3. Folha 15.000  

28. Papel couchê fosco 90g/m², formato A4. Folha 20.000  

29. 
Papel couchê fosco 90g/m², formato 66cm 
x 96cm. Folha 10.000  

30. Papel couchê fosco, 115g/m², formato A4. Folha 2.200  

31. 
Papel couchê fosco 115g/m², formato 66cm 
x 96cm. Folha 10.000  

32. Papel couchê fosco, 180g/m², formato A3. Folha 3.000  

33. 
Papel couchê fosco 180g/m², formato 66cm 
x 96cm. Folha 10.000  

34. Papel couchê fosco, 230g/m², formato A3. Folha 1.500  

35. 
Papel couchê fosco, 230g/m², formato 
66cm x 96cm. Folha 10.000  

36. Papel reciclado 90g/m², formato A3. Folha 5.000  

37. Papel reciclado 230g/m², formato A3. Folha 2.000  

38. 
Papel em alta alvura, gramatura 120g/m², 
formato A4. Resma 24  

39. 
Papel em alta alvura, 120g/m², medindo 
66cm x 96cm. Folha 750  

40. 
Papel casca de ovo, cor branco, 180g/m², 
tamanho A4, medindo 210x297mm. Marca 
de referência: OFF PAPER ou 

Folha 1.780 
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equivalente.  

41. 
Papel kraft, 110g/m², medindo 1,12m x 
76cm. Folha 2.000  

42. 
Papel plissê, cor branco, 90g/m², medindo 
210x297mm. Folha 100  

43. 

Caixa arquivo em papelão kraft, ondulada, 
cor parda, modelo HP 33A, med. 18cm (l)  
x 29,5cm (a) x 39,5cm (c). Modelo bank 
Box. 

Unid. 1.360 
 

GRUPO 6 

44. 

CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, 
velocidade de no mínimo 12x, com 
embalagem protetora individual. Marcas de 
referência MULTILASER, LG, MAXPRINT, 
ELGIM ou equivalente.  

Unid. 10.000 

 

45. 

CD-RW, regravável 700MB, 80 minutos, 
velocidade de no mínimo 12x, com 
embalagem protetora individual. Marcas de 
referência MULTILASER, LG, MAXPRINT, 
ELGIM ou equivalente.  

Unid. 
1.000 

 

 

46. 

DVD + R, gravável, 4.7GB de capacidade, 
velocidade de no mínimo 8x, com 
embalagem protetora individual. Marcas de 
referência MULTILASER, LG, MAXPRINT, 
ELGIM ou equivalente.  

Unid. 5.000 

 

47. 

DVD + RW, regravável, 4.7GB de 
capacidade, velocidade de no mínimo 4x, 
com embalagem protetora individual. 
Marcas de referência MULTILASER, LG, 
MAXPRINT, ELGIM ou equivalente.  

Unid. 1.000 

 

48. 

Estojo (case) para CD e DVD, em acrílico 
transparente, cor branco, sendo: 
formato tipo Shell – 7.000 unidades,  e 
formato quadrado – 7.000 unidades. 

Unid. 14.000 
 

GRUPO 7 

49. 

Clips grande n. 4/0, niquelado, caixa com 
50 unidades, em arame de aço com 
tratamento antiferrugem. Marcas de 
referência ACC, BACCHI ou equivalente.  

Caixa 370 
 

50. 

Clips pequeno n. 0, niquelado, caixa com 
100 unidades, em arame de aço com 
tratamento antiferrugem. Marcas de 
referência ACC, BACCHI ou equivalente.  

Caixa 510 
 

51. 

Clips pequeno n. 4, niquelado, caixa com 
100 unidades, em arame de aço com 
tratamento antiferrugem. Marcas de 
referência ACC, BACCHI ou equivalente.  

Caixa 190 
 



 
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de Justiça 

 
Proc. n. 347.301 
Folha n. ______ 
Serv. _________ 

 

 
 

 7

Proc. n. 347.301 

Folha n. ________________ 

Servidor ________________ 

52. 

Grampo para fixação de processos, 
confeccionados em polipropileno de alta 
resistência, com capacidade para arquivar 
até 500 folhas, com hastes medindo 90mm 
e fixação frontal sob pressão com seção 
retangular ou cilíndrica , distanciadas de 
80mm, furos no padrão universal, pacote 
com 50 unidades. Marcas de referência: 
MARCORÉ, TELLOS ou equivalente.  

Pacote 135 

 

53. 

Grampo para grampeador rapid 9, medindo 
9mm x 14mm, industrial, largura externa de 
12,9mm, altura externa de 14mm, largura 
interna de 12mm, altura interna de 
13,5mm, caixa com 5.000 unidades. Marca 
de referência BACCHI ou equivalente.  

Caixa 10 

 

54. 

Grampo para grampeador 26/6, cobreado, 
largura externa em 12,90mm, altura 
externa em 6mm, largura interna em 
12mm,  altura interna em 5,5mm, caixa 
com 5.000 unidades. Marca de referência 
BACCHI ou equivalente.  

Caixa 
145 

 

 

55. 

Grampo trançado para papeis n. 1, 
niquelado, cromado, em arame de aço com 
tratamento antiferrugem, embalagem com 
12 unidades. Marca de referência BACHI 
ou equivalente . 

Caixa 60 

 

GRUPO 8 

56. 

Cola branca, líquida, 90g, com bico 
dosador, composta de acetato de povilina 
(PVA), líquido branco viscoso, transparente 
após seco, rígido; secagem rápida, atóxica, 
lavável, não inflamável, embalagem 
plástica resistente, validade superior a 12 
meses, a partir da data da entrega. Marcas 
de referência: BIC, 3M ou equivalente . 

Unid. 55 

 

57. 

Cola branca, líquida, 40g, com bico 
dosador, composta de acetato de povilina 
(PVA), líquido branco viscoso, transparente 
após seco; rígido, secagem rápida, atóxica, 
lavável, não inflamável, embalagem 
plástica resistente, validade superior a 12 
meses, a partir da data da entrega. Marcas 
de referência: BIC, 3M ou equivalente.  

Unid. 120 

 

58. 

Cola em bastão, unidade com 20g, 
transparente, sem solvente, composto de 
resina sintética, glicerina, água e 
conservantes, não tóxica. Validade superior 
a 12 meses, a partir da data da entrega 

Unid. 175 
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Marca de referência: 3M ou equivalente.  

59. 

Cola em bastão, unidade com 40g, 
transparente, com solvente, composto de 
resina sintética, glicerina, água e 
conservantes, não tóxica. Validade superior 
a 12 meses, a partir da data da entrega 
Marcas de referência: 3M ou equivalente.  

Unid. 1.345 

 

GRUPO 9 

60. 

Fita de polipropileno, utilizada em 
empacotamento e fechamento de caixa, 
med. 48mm x 50m. Validade superior a 12 
meses, a partir da data da entrega. Marcas 
de referência 3M, ADELBRAS, 
POLYPACK ou equivalente.  

Rolo 540 

 

61. 

Fita adesiva com dorso em filme de 
celofane transparente, tratado para 
proporcionar fácil desenrolamento, a outra 
face coberta com adesivo de resina e 
borracha transparente sensível à pressão, 
med. 12mm x 30m. Validade superior a 12 
meses, a partir da data da entrega. Marcas 
de referência: ADERE, ADELBRAS ou 
equivalente.  

Rolo 345 

 

62. 

Fita corretiva minipocket mouse, à base de 
poliacrilado, medindo 4,2mm x 6m. 
Validade superior a 12 meses, a partir da 
data da entrega. Marcas de referência: 
CIS, ADELBRAS ou equivalente . 

Rolo 
110 

 

 

63. 

Fita crepe uso geral e automotivo 
19mmx50m, dorso: papel crepado, adesivo 
à base de borracha, espessura total 
0,12mm. Validade superior a 12 meses, a 
partir da data da entrega. Marca de 
referência: 3M ou equivalente . 

Rolo 30 

 

64. 

Fita dupla-face med. 50mm x 30m, com 
dorso em BOPP (polipropileno biorientado), 
coberto em ambos os lados com adesivo à 
base de resina e borracha, sendo protegida 
por branco liso e siliconizado, um liner de 
papel resistência ao cisalhamento da fita 
(dorso + adesivo), espessura do liner 
0,060mm, espessura total 0,130mm.   
Validade superior a 12 meses, a partir da 
data da entrega. Marcas de referência: 3M, 
ADELBRAS ou equivalente.  

Rolo 85 

 

GRUPO 10 
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65. 

Grampeador de mesa, estrutura metálica, 
resistente, para alfinetar e grampear 
grampos 26/6, capacidade para no mínimo 
30 folhas de 75g/m², comprimento 
aproximado de 17,5cm. Marcas de 
referência: HELIOS, EAGLE ou 
equivalente . 

Unid. 200 

 

66. 

Grampeador para grampos 9/8-9/10-9/12-
9/14, com estrutura metálica de alta 
resistência, em pintura epoxi, grampeia em 
distâncias de 7mm a 70mm da borda do 
papel; base emborrachada, sistema 
simples de recarga através da parte 
posterior do produto, capacidade para 
grampear até 100 folhas, conforme o tipo 
de grampo; aceita 4 medidas diferentes de 
grampos de 6mm a 13mm. Marcas de 
referência: GOLLER, ADECK ou 
equivalente . 

Unid. 25 

 

67. 

Estilete modelo 180, com protetor de metal, 
lâmina: 7,5cm de comprimento e 0,8cm de 
largura, com trava de segurança graduável. 
Marca de referência: OLFA ou 
equivalente.  

Unid. 150 

 

68. 
Lâmina para estilete, modelo 180, medindo 
8cm x 1cm. Marca de referência: OLFA ou 
equivalente. 

Unid. 10 
 

69. 

Extrator de grampo niquelado, tipo 
espátula, em aço inoxidável ou metal 
cromado, medindo 15cm, para extração de 
grampos 26/6 e 26/8. Marca de referência: 
BACCHI ou equivalente . 

Unid. 120 

 

70. 

Perfurador médio, 2 furos, base de 15cm, 
capacidade de perfuração de até 60 folhas 
de 75g/m² ou 6mm de abertura,  ferro 
fundido, pintado, semi-profissional, com 
distância entre furos de 8cm, distância de 
profundidade do furo de 1cm, com haste 
metálica para enquadramento de folha. 
Marca de referência: CAVIA ou 
equivalente . 

Unid. 50 

 

GRUPO 11 

71. 

Grafite para lapiseira 0,5mm x 60mm, 2B, 
tubo com 12 unidades. Marcas de 
referência: GOLLER, PENTEL ou 
equivalente.  

Tubo 115 
 

72. 
Grafite para lapiseira 0,7mm x 60mm, 2B, 
tubo com 12 unidades. Marcas de Tubo 180  
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referência: GOLLER, PENTEL ou 
equivalente.  

73. 

Lápis preto 2B, com ponta, revestimento 
em madeira pintada externamente, 
composição: pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte e parafina sintética, no mínimo  
17cm de comprimento, grafite inteiriço, 
caixa com 12 unidades. Marcas de 
referência: FABER CASTELL, CIS ou 
equivalente.  

Unid. 1.635 

 

74. 

Lapiseira 0,5mm, corpo preto, sextavado, 
com as seguintes peças niqueladas: ponta 
inferior; presilha e protetor de borracha na 
extremidade superior. Marcas de 
referência: PENTEL ou equivalente.  

Unid. 110 

 

75. 

Lapiseira 0,7mm, corpo azul, sextavado, 
com as seguintes peças niqueladas: ponta 
inferior; presilha e protetor de borracha na 
extremidade superior. Marcas de 
referência: PENTEL ou equivalente.  

Unid. 210 

 

76. 

Borracha branca para apagar escrita a 
lápis, com protetor plástico, medindo 12mm 
x 21mm x 43mm, composição: plastisol e 
carga mineral, com protetor plástico. Marca 
de referência: FABER-CASTELL ou 
equivalente.  

Unid. 540 

 

77. 

Régua plástica, medição de 30cm, 
confeccionada em material plástico opaco 
resistente, espessura mínima de 2mm. 
Marca de referência: BANDEIRANTE ou 
equivalente.  

Unid. 
195 

 

 

78. 

Régua plástica, medição de 40cm, 
confeccionada em material plástico opaco 
resistente, espessura mínima de 2mm. 
Marca de referência: BANDEIRANTE ou 
equivalente.  

Unid. 
40 

 

 

79. 

Saco plástico transparente, de 0,20 micras, 
com 2 furos, med. aproximadamente 
240mm x 333mm. Marcas de referência: 
ACP, DAC ou equivalente.  

Unid. 6.275 
 

80. 

Saco plástico transparente, de 0,20 micras, 
sem furos, med. aproximadamente 240mm 
x 333mm. Marcas de referência: ACP, 
DAC ou equivalente.  

Unid. 1.020 
 

GRUPO 12 

81. 
Papel A4 alcalino 75g/m2, 210mm x 
297mm, branco, alta alvura, porosidade, 
opacidade, resistência, durabilidade e 

Resma 8.000 
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rigidez, estabilidade dimensional, 
planicidade. fabricado com 100% de 
celulose de eucalipto reflorestado. Resma 
com 500 folhas. Marcas de referência: 
CHAMEX, REPORT ou equivalente.  

82. 

Papel ofício II, alcalino, 75g/m2, 216mm x 
330mm, branco, alta alvura, porosidade, 
opacidade, resistência, durabilidade e 
rigidez, estabilidade dimensional, 
planicidade. fabricado com 100% de 
celulose de eucalipto reflorestado. Resma 
com 500 folhas. Marcas de referência: 
CHAMEX, REPORT ou equivalente.  

Resma 10 

 

83. 

Papel reciclado, cor natural, tamanho A4 
(210mm x 297mm), 75g/m2, para uso em 
copiadoras, fax de folhas soltas, 
impressoras a laser e a jato de tinta. 
Resmas devidamente embaladas e 
acondicionadas em caixas de papelão com 
capacidade para 10 resmas. Marcas de 
referência: CHAMEX, REPORT ou 
equivalente  

Resma 
500 

 

 

GRUPO 13 

84. 

Pasta AZ ofício lombada estreita, medindo 
45mm x 280mm x 355 mm, confeccionada 
em papelão com número mínimo de 1,7mm 
de espessura, revestida em papel fantasia, 
equipada com índice alfabético, visor na 
lombada da pasta em PVC transparente, 
com ferragem em metal cromado, 
embalagem plástica com quatro unidades. 
Marca de referência: POLYCART ou 
equivalente.  

Unid. 140 

 

85. 

Pasta AZ ofício lombada larga, medindo 
80mm x 280mm x 355mm, confeccionada 
em papelão com no mínimo 1,7mm de 
espessura, equipada com índice alfabético, 
visor na lombada da pasta em pvc 
transparente, com ferragem em metal 
cromada,  embalagem plástica com quatro 
unidades. Marca de referência: 
POLYCART ou equivalente.  

Unid. 245 

 

86. 
Pasta catálogo, cor preta, com 50 plásticos 
de 0,20 micras, medindo 240mm x 300mm. 
Marca de referência: ACP ou equivalente.  

Unid. 180 
 

87. 
Pasta de cartolina plastificada com elástico, 
medindo 24,3 x 35cm, 490g/m², com abas, 
sendo: 

Unid. 
220 
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Cor verde: 100 unidades; 
Cor amarelo: 50 unidades; e 
Cor azul: 70 unidades. 

88. 
Pasta em “L” com sarja nos dois lados 0,20 
micras, modelo TR-3. Marca de referência: 
ACP ou equivalente.  

Unid. 4.600 
 

89. 

Pasta polionda de plástico, lombada de 
3,5cm, medindo 25,2cm x 33,7cm, sendo: 
Cor verde: 40 unidades; 
Cor amarelo: 40 unidades; e 
Cor azul: 40 unidades. 
Marca de referência: POLIBRAS ou 
equivalente.  

Unid. 120 

 

90. 

Pasta porta revista 2485, na cor preto, em 
PVC 0,20 mm de espessura, lombada com 
visor e etiqueta para identificação, medindo 
100mm (lombada) x 350mm (altura) x 
260mm (largura). Marca de referência: 
STYLLO ou equivalente. 

Unid. 55 

 

91. 

Pasta suspensa modelo 402 T 68, com 
prendedor, em cartão marmorizado de 
450g/m², med. 24cm x 36,2cm, com visor 
transparente em PVC e prendedor de 
chapa de aço com tratamento antiferrugem. 
Conforme modelo no Almoxarifado. Marca 
de referência: POLYCART ou 
equivalente.  

Unid. 540 

 

92. 

Classificador, lombada larga, grampos 
niquelados e removíveis, prendedor de 
papel niquelado com trava em 
polipropileno, capa com 2 travas protegidos 
com metal niquelado, cantoneira niquelada 
para proteção da base, puxador com 
proteção em metal, sendo: 
Cor Cinza: 65 unidades; 
Cor preto: 55 unidades; 
Cor vermelho: 50 unidades 
Marcas de referência: EAGLE, CIS ou 
equivalente.  

Unid. 170 

 

93. 

Fichário em polipropileno, com 2 argolas, 
A4, na cor transparente cristal, com capa 
personalizável (bolso externo transparente 
que permite inserção de uma folha A4 na 
capa), medindo 310X260X50mm. O 
tamanho pode sofrer alterações de até 1 
cm. 

Unid. 120 

 

94. 
Divisória plástica para fichário, A4, colorida, 
embalagem com 6 
projeções/abas/divisões. 

Unid. 120 
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GRUPO 14 

95. 

Pilha alcalina, tamanho AA, 1,5 volt., 
fórmula sem mercúrio e cádmio, contendo 
na embalagem indicação do fabricante e  
data de validade. Marcas de referência: 
RAYOVAC, PANASONIC ou equivalente.  

Unid. 1.035 

 

96. 

Pilha alcalina, tamanho AAA, 1,5 volt, 
(palito), fórmula sem mercúrio e cádmio, 
contendo na embalagem indicação do 
fabricante e data de validade. Marcas de 
referência: RAYOVAC, PANASONIC ou 
equivalente.  

Unid. 435 

 

GRUPO 15 

97. 
Bandeja simples em acrílico, modular, em 
plástico rígido translúcido.  Marca de 
referência: ACRIMET ou equivalente.  

Unid. 55 
 

98. 

Porta-clipes, com tampa removível, 
abertura superior circular mínima de 2,5cm 
e máxima de 3cm de diâmetro  com imã, 
caixa em acrílico, medindo mínimo de 6cm 
e máximo de 7cm de altura e 4cm de base. 
Marca de referência: ACRIMET ou 
equivalente.  

Unid. 
85 

 

 

99. 

Porta-lápis e acessórios, em acrílico, com 
seis divisões para utensílios e uma para fita 
adesiva. Marca de referência: MENNO ou 
equivalente.  

Unid. 90 
 

100. 

Prancheta em acrílico, medindo 24cm x 
36cm, com prendedor em metal niquelado. 
Marca de referência: ACRIMET ou 
equivalente.  

Unid. 10 
 

101. 
Suporte para seis carimbos, em acrílico. 
Marca de referência: ACRIMET ou 
equivalente.  

Unid. 30 
 

GRUPO 16 

102. 
Fita betacam 05 minutos. Marca de 
referência: FUJIFILM ou equivalente.  Unid. 50  

103. 
Fita de vídeo DVCAM PDVM – 40m. Marca 
de referência: SONY ou equivalente.  Unid. 50  

ITENS NÃO AGRUPADOS 

104. Álcool 96,6º, embalagem de 01 litro. Unid. 130  

105. 
Ribbons: Cera, cera/resina, resina, 
comprimento: 110mm; - Diâmetro do tubo 
da fita: 1.57" (40mm); - Diâmetro do tubo: 

Unid. 30 
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0.5" (12,7mm) com encaixe; Com 75 
metros que imprime aproximadamente 
2500 etiquetas, para impressora Godex, 
modelo EZ-1105. 

106. 

Garrafa térmica com capacidade de um 
litro, com duas paredes de vidro 
espelhadas, separadas por alto vácuo, 
corpo externo canelado, com rolha que lhe 
permita servir sem tirar a tampa. Marcas de 
referência: TERMOLAR, INVICTA ou 
equivalente.  

Unid. 40 

 

107. 

Lixeira em material plástico, cor preta, com 
29cm de altura e 23cm de diâmetro nas 
bordas, para uso em escritório. Marcas de 
referência: JSN, TRI ou equivalente  

Unid. 
90 

 

 

108. 
Plástico polaseal, 175 micras, medindo 79 
x 108mm, para uso em máquina 
plastificadora. 

Unid. 800 
 

109. 

Protetor de plástico para crachá, vertical, 
incolor, com abertura para presilhas tipo 
jacaré, para uso em cartões no tamanho 
54mm x 86mm, espessura mínima de 
0,30mm. 

Unid. 700 

 

110. 
Presilha para crachá, tipo jacaré, com alça 
leitosa Unid. 45  

111. 

Tesoura de 8”,  com alça inferior para três 
dedos, lâminas e parafuso em aço inox e 
alças em polipropileno na cor preta. Marcas 
de Referência MUNDIAL, TRAMONTINA  
ou equivalente 

Unid. 145 

 

112. 

Papel Sulfite, medindo 91,4cm x 50m, 
75g/m², para impressora plotter da marca 
Canon, modelo IPF8100. Marca de 
referência SUZANO ou equivalente  

Bobina 
5 

 

 

113. 

Caixa arquivo para processos judiciais, em 
PVC 0,30mm, na cor cinza, com miolo em 
papelão de primeira qualidade, medindo 
27,7cm (a) x  37,6cm (c) x 15,7cm (l). 

Unid. 250 
 

114. 
Cartão em PVC para digitalização de 
imagem, tamanho 85,7 x 54mm, espessura 
de 0,75mm. 

Unid. 700 
 

115. 

Fita para crachá na cor preta, com 80cm x 
1cm, com regulador e presilha jacaré, com 
logomarca do CNJ impressa em 1 face, na 
cor branca. 

Unid. 700 
 

116. 
Color ribbon Kit (YMCKT), para impressora 
Datacard SP 35. Unid. 3  

117. 
Fita filamentosa, medindo 25mm x 50m. 
Com dorso de poliester transparente e com Rolo 415  
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filamentos contínuos de vidro, adesivo a 
base de resina e borracha. Com validade 
mínima de 12 meses, a partir da data da 
entrega.  Marcas de referência: 3M, 
EUROCEL ou equivalente.  

118. 

Pasta porta dossiê, com prendedor de 
chapa de aço, com tratamento 
antiferrugem. Capa transparente, modelo 
tipo Evident, cor preta. Medindo 24cm x 
34,7cm. Marca de referência: UNIPEL ou 
equivalente.  

Unid. 280 

 

119. 
Papel Dou Design, 250g/m², formato 66cm 
x 96cm. Folha 10.000  

120. 
Papel branco em folha alta alvura, 
gramatura 120g/m², formato A5. Folha 2.000  

121. 
Livro protocolo de correspondência, capa 
dura, com 100 folhas medindo 148cm x 
210cm. 

Unid. 
50 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  

4.1.  A primeira colocada na fase de lances será convocada a apresentar 
amostra do material ofertado para os itens: 1; 2 a 4; 6; 10 a 19; 38; 43; 56 a 64; 74 
a 76; 93 a 97; 99; 102 e 103; 105; 111; 113 e 114; 116 e 117, caso oferte marca 
diversa da sugerida como referência ou no caso dos materiais para os quais não  
foram sugeridas marcas de referência, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a 
contar da suspensão da sessão pública deste certame , para avaliação técnica 
de compatibilidade das amostras com as especificações constantes deste Termo de 
Referência. 

4.2. As amostras deverão ser entregues na Comissão Permanente de 
Licitação, localizada no SEPN 514, Bloco B, lote 07, 2º andar, sala 200, Asa Norte – 
Brasília/DF, CEP: 70.760-542 - Fone: (61) 2326-5158/5159. 

4.3. As amostras deverão estar devidamente embaladas, lacradas e 
identificadas com o número do pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a 
razão social da licitante. 

4.4. Caso as amostras da autora da melhor proposta seja reprovada, a 
proposta será recusada e será convocada a autora da segunda melhor proposta 
para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária da Administração, 
apresentar suas amostras, estando sujeita às mesmas condições deste item, e 
assim sucessivamente. 

4.5. A licitante que não apresentar a amostra no prazo estabelecido pelo 
Pregoeiro será desclassificada. 
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4.6. As amostras apresentadas serão manuseadas, sendo devolvidas à 
licitante no estado em que se encontrar após avaliação técnica. 
 
4.7.  A amostra aceita ou recusada ficará disponível na Seção de 
Almoxarifado para recolhimento por parte da licitante pelo período de quinze dias, 
contado da notificação. Após esse prazo, a amostra será doada ou descartada. 
 
4.8.  Mesmo com a aprovação da amostra, poderá ser solicitada, ao fornecedor, 
a substituição do material fornecido caso sejam constatados irregularidades, defeitos 
ou problemas durante a utilização no período da validade. 

 

 5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
5.1. Estima-se que a periodicidade do pedido de material será 
quadrimestral ou conforme necessidade da Administração. 

5.2. O material deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar do recebimento da nota de empenho. 
 
5.3. O material deverá ser entregue no endereço e nos horários indicados 
na tabela a seguir: 
 

 
  

Seção de Almoxarifado - CNJ 
SEPN Quadra 514, Lote 7,  Bloco B – Prédio do 
CNJ (entrada pela W2). 
CEP: 70.760-542 
Horário de atendimento ao público externo: das 09h 
às 11h. 

(61) 2326-4996 
/4997 

6. RECEBIMENTO 

6.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 

a) provisoriamente, no ato da entrega do material; 

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
provisório, após a comprovação da adequação do objeto às especificações do 
Termo de Referência e da respectiva Ata de Registro de Preço.  

 
7. OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 
7.1.  Fornecer o material no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a 
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contar do recebimento da nota de empenho. 
 
7.2. Entregar o material com prazo de validade mínimo de 12 meses, a 
contar da data da entrega.  
 
7.3. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento.  
 
7.4. Efetuar a substituição de material com prazo de validade vigente, a 
qualquer tempo e as suas expensas, quando o material apresentar irregularidades, 
defeitos ou problemas que impossibilitem o seu uso.  
 
7.4.1.   A troca deverá ocorrer em no máximo 7 dias úteis.   
 
8. OBRIGAÇÕES DO CNJ 
 
 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado. 

9. PAGAMENTO 
 

9.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da 
Contratada, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º ou 40, XIV, 
“a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições 
iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos: 
 

a) apresentação de nota fiscal/fatura de acordo com a legislação 
vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS, e do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; 

 
b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 

Contratada. 
 
9.2. O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do 
objeto pelo Conselho Nacional de Justiça, desde que não se verifique falhas no 
fornecimento. 
 
9.3. A empresa optante pelo Simples Nacional deverá encaminhar, 
juntamente com a Nota Fiscal, sempre que houver fornecimento, declaração em 
conformidade com o Art. 6º da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012.  
 
9.3.1.  No caso de não ser apresentada a declaração prevista no item anterior 
serão retidos todos os tributos e contribuições no pagamento a ser efetuado. 
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10. SANÇÕES 

  No caso de atraso injustificado para entrega do material no prazo 
estabelecido pela Administração, a adjudicatária ficará sujeita às multas e demais 
penalidades previstas na legislação vigente, especificadas no Edital. 


