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Anexo II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Pregão Eletrônico nº 007/09 

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Aquisição de Papel correspondência, tipo reciclado ou ecológico, liso, pesando 75g/m², em 
pacote com 500 folhas, no formato A-4, na quantidade estimada de até 30.000 (trinta mil) 
resmas. 
 
2 - DA DESCRIÇÃO PADRONIZADA 
 
2.1 - CÓDIGO: 7530.008.7028 
 
2.2 - NOMENCLATURA: papel para impressão, tipo reciclado ou ecológico 
 
2.3 – CARACTERÍSTICAS: 
 
2.3.1 – Tipo: Acetinado 
 
2.3.2 - Fibra: Sentido longitudinal (Paralelo ao maior comprimento do papel) 
 
2.3.3 - Cor: branqueado, natural ou similar 
 
2.3.4 - Gramatura: 75 g/m2 (+2g/m2   -5g/m2) 
 
2.3.5 - Formato: A-4 (210 X 297) mm 
 
2.3.6 - Embalagem: 
 

a) Primária - resma (500 folhas) etiquetada contendo quantidade de folhas/pacote, 
dimensões por folha e data de fabricação. 

 
b) Secundária/Transporte - caixa de papelão com 10 ou 05 resmas; revestidas em sua 
parte externa por filme plástico ou encerada, evitando umidade; etiqueta com quantidade 
de resmas/folha, dimensões das folhas e data de fabricação. 

 
2.3.7 – Marcas testadas pelo PRODERJ: Chamex e Tempo 
 
3 - DO CONTROLE DE QUALIDADE 
 
3.1 – Ensaio de Produção: serão ensaiados, de acordo com a tabela de amostragem, em regime 
de produção normal um número “X” de resmas. 
 
3.2 - Ensaio Físico: 
 
3.2.1 – Gramatura: duas folhas, no mínimo, de cada resma de amostragem. 
 
3.2.2 – Corte: esquadrilhamento de corte e dimensões das folhas – conforme item 3.2.1. 
 
3.2.3 – Sentido da Fibra: teste de encanoamento – conforme item 3.2.1 
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3.2.4 – Umidade: as resmas de acordo com o item 3.2.1 serão checadas com três medições com 
aparelho próprio, com sensor tipo FACA, devendo apresentar as seguintes características: 
UR média  –  3,80% 
UR máxima – 4,65% 
 
3.2.5. – São consideradas como condições ideais de armazenamento e produção ambientes 
com temperatura compreendida entre 20º C à 25º C com umidade relativa entre 35%U.R a 
65%U.R. 
 
3.2.6 – A empresa arrematante deverá enviar 10 (dez) resmas para teste de qualidade, por 
ocasião do envio da documentação de habilitação, caso o material ofertado seja diferente das 
marcas testadas pelo PRODERJ, conforme subitem 2.3.7. 
 
3.2.6.1 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do PRODERJ, devendo a Contratada 
abater esta quantidade das respectivas entregas, quando demandas. 
 
3.2.6.2 - A proposta da empresa será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, 
devendo o mesmo ser notificado por telefone e/ou e-mail para ciência do laudo e retirada da 
amostra. 
 
3.2.6.3 - A desclassificação da proposta na forma prevista no item anterior, acarretará o 
conseqüente chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em 
relação à amostra. 
 
4 - DA ENTREGA DO MATERIAL 
 
4.1 – LOCAL DE ENTREGA: PRODERJ Unidade Maracanã – Rua São Francisco Xavier nº 
524/2º andar, bloco 1 F – Maracanã –- CEP: 20550-013 – Rio de Janeiro/RJ. 
 
4.2 – ENTREGA: em parcelas mensais, na quantidade de até 2.500 (duas mil e quinhentas) 
resmas, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 
 
4.3 - A critério do PRODERJ, dependendo do nível do estoque, o volume da entrega poderá ser 
alterado para mais ou menos, desde que comunicado previamente à CONTRATADA, com prazo 
mínimo de 05 (cinco) dias antes da data da entrega. 
 
4.3.1 – Eventualmente, poderá ser solicitado até 20% (vinte por cento) da quantidade estimada 
mensal, em papel branco não reciclado, desde que comunicado previamente à CONTRATADA, 
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data da entrega.  
 
4.4. – O PRODERJ emitirá um Pedido de Compra, obrigando-se a CONTRATADA a efetuar a 
entrega da primeira parcela até 10 (dez) dias corridos contados a partir da emissão do Pedido e 
as demais até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, na quantidade e local acima informados, no 
horário compreendido entre 10:00 e 16:00 horas, de 2ª a 6ª feira. 
 
Parágrafo 1º - O PRODERJ reserva-se o direito de proceder, no prazo de 10 (dez) dias, após a 
entrega, à inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se 
estiverem em desacordo com as especificações técnicas. 
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Parágrafo 2º - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
comunicação de rejeição do material pelo controle de qualidade, para sua retirada. Decorrido 
este prazo, o PRODERJ procederá à sua destruição, não cabendo qualquer tipo de indenização. 
 
Parágrafo 3º - Por ocasião da entrega, será realizada conferência do material, com a abertura de 
embalagens para verificação de possíveis danos, sem que tal procedimento acarrete a perda da 
garantia original prevista. 
 
5 - DA UTILIZAÇÃO 
 
5.1 – Copiadoras Eletrostáticas 
 
5.2 – Impressoras Eletrostáticas Laser 
 
5.3 – Impressoras Laser: HP 1.300 e HP 9050 
 
5.4 – Impressoras Jato de tinta: HP e Lexmark 
 
6 - DA GARANTIA 
 
6.1 – A CONTRATADA dará ao PRODERJ garantia integral contra qualquer defeito de 
fabricação que o material apresente. 
 
6.2 - O material entregue deverá ter garantia mínima quanto à estocagem/produção de no 
mínimo 150 dias, contra quaisquer defeitos de fabricação a partir da data efetiva de entrega. 
 
6.3 - A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
a contar da data da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o PRODERJ. Neste caso, as 
novas unidades substitutas terão a mesma garantia originalmente dada às substituídas, a contar 
da data em que ocorrer a substituição. 
 
6.4 - O lote de compra deverá apresentar data de fabricação máxima de até 05 (cinco) semanas. 
 
6.5 – Fica a CONTRATADA desobrigada de qualquer garantia sobre o material quando se 
constatar que o defeito decorre de má utilização, ou ainda, de imperícia ou negligência de 
prepostos do PRODERJ. 
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