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--------------------CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA

CADERNO EXECUTIVO
ESPECIFICACAO:

DE ESPECIFICACOES E INSPECAO DE MATERIAlS

RECICLADO - GRANDE

ECT NQ 111095

CAPITULO I - INTRODUCAO

1.1 -

FINAL/DADE: A presente especifica<;ao define as caracterfsticas
EXECUTIVO RECICLADO - GRANDE.

de CADERNO

1.2 - CODIGO: Conforme a Sistema de Classifica<;ao de Materiais, a item aqui
especificado sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de
sua administra<;ao, pelo seguinte c6digo: (Conforme pedido a ser efetuado
pela ECT).
1.3 -

EXEMPLARES: Deverao ser apresentados,
descrito a seguir.

se requeridos

no Edital, conforme

1.3.1 - Constituicao: 02 (dais) cadernos, conforme a aqui especificado, e 10
(dez) folhas do papel (miolo), cortadas em esquadro, dimensoes de 25 x
25 cm. As folhas deverao ser protegidas
em papelao rfgido e
acondicionadas contra luz e umidade.

CAPITULO II - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERfsTICAS GERAIS: Caderno capa dura, miolo em papel reciclado,
impressao offset, de acordo com as caracterfsticas que se seguem:
2.1.1

- Apresentacao:

Caderno embalado em shrink

2.2 - CARACTERfsTICAS DO PAPEl (MIOlO): Papel reciclado
2.2.1

- Cor: Natural (bege)

2.2.2

- Gramatura:

63 ± 4 g/m2

2.3 - CARACTERfsTICAS DA CAPA:
2.3.1 - Tipo: Capa dura
2.3.2 - Acabamento:

Capa externa em laminado de papel reciclado

Confonne
NJ/GMAJ 11DEJUR

1078(fj

IJ

··~CORREIO(

--------------------

2.5.1 - Miolo: 208 paginas (104 folhas) pautadas
2.6

- COMPOSICAO DO MIOLO/CADERNO:
seguintes caracterfsticas:
Pagina

1
2-3
4-6
7 - 192
193 - 204
205 - 208

0

miolo/caderno

devera

conter

as

Conteudo
Dados pessoais
Calendarios (ano anterior, ana vigente e os dois pr6ximos anos)
Planejamento
Caderno/M iolo (Paginas pautadas com espac;o
Espac;amento entre Iinha devera ser de ± 8 mm)
Paginas quadriculadas com espac;o para data.

para

data.

Contatos

o

Contorme
NJ/GMAJ 1JDEJUR

U78~

2.8.1.4 - Disposicao da Impressao (no caso de frente e verso): Conforme
pedido.

2.8.3 - Arte (Capa): Sera fornecida

pela ECT ao fornecedor

contratado.

2.8.4 - C6digo de Barras (Fixo): Impressao de c6digo de barras,
C39, contendo 0 c6digo do material (9 dfgitos).

no padrao

2.9 - DEMAIS CARACTERISTICAS:
2.9.1

- Papel: Devera apresentar
acabamento
superficial
liso, textura
homogenea, perfil uniforme e isento de cargas estaticas, dobras, rugas,
perfurac;oes, manchas e outros defeitos que possam afetar a utilizac;ao
do formulario.

2.9.2 - Impressao: Devera apresentar fidelidade ao original, uniformidade de
nuanc;a de cor e ser isenta de falhas, manchas, borroes ou outros
quaisquer defeitos.

CAPITULO III - ACONDICIONAMENTO

3.1.2 - Intermediaria:
Pacote contendo 10 cadernos, acondicionados
a garantir adequada preservac;ao, estocagem e distribuic;ao.

de modo

3.1.3 - De Despacho:
Caixa de papelao ondulado
de parede simples,
hermeticamente
fechada,
contendo
3 pacotes
(30
cadernos),
acondicionados de modo a garantir adequada preservac;ao, estocagem
e distribuic;ao.
3.1.4 - Palete: Os produtos/materiais
deverao ser entregues
em paletes
adequados ao transporte e manuseio em empilhadeiras, com dimensoes
padronizadas: altura maxima de 100 cm, profundidade de 120 cm e
largura de 100 cm. Os paletes deverao ser embalados em filme termoencolhfvel ("shrink")
ou estiravel ("stretch").
Os paletes nao serao
devolvidos ao fornecedor ap6s a entrega nos almoxarifados da ECT.

3.2.1 - Embalagem Intermediaria:
seguintes indicac;oes:

Os pacotes deverao

ser rotulad

/
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- C6digo do Material;
- Quantidade de Cadernos Acondicionados.

3.2.2 - Embalagem de Despacho: As caixas de despacho deverao ser rotuladas
com as seguintes indica~oes:
-

Nome do Fornecedor;
Nome do Material;
C6digo do Material;
Numero da CaixafTotal do lote;
Numero e Ano do Contrato/Autoriza~ao
de Fornecimento;
Quantidade de Cadernos Acondicionados;
Mes e Ano de Fornecimento.

-

Nome do Fornecedor;
Nome Padronizado do Material;
C6digo do Material;
Numero do PaletefTotaI do lote;
Quantidade de Caixas Acondicionadas;
Numero e Ano do Contrato/Autoriza~ao

de Fornecimento.

CAPiTULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - INSPECAo EM FABRICA:
4.1.1 - Durante a Fabricacao: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes
inspe~oes no decorrer das diversas fases de produ~ao, com a finalidade
de se constatar a conforma~ao do material com esta especifica~ao.

4.2.1 - Inspecao:
Sera adotada
inspe~ao por amostragem
variaveis), conforme NBR 5426 e NBR 5429.

(atributos

e

4.2.2 - Esquema de Inspecao:
4.2.2.1 - Plano de Inspecao Especial (Caracterfsticas
-

do Papel):

Unidade de Produto: 01 (um) caderno
Nfvel de Inspecao: 53
Plano de Inspecao: Simples ou duplo
Regime de Inspecao: Normal. severo ou atenuado
Nfvel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspe~ao sera adotado para a analise
caracterfsticas do papel, definidas no item 2.2 desta especifica~~

das

t...
·

nto
~

4.2.2.2 - Plano de Inspecao Geral (Demais Caracterfsticas):
- Unidade de Produto: 01 (um) caderno
- Nfvel de Inspecao: II

,E.c.t

Conforme
'
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- Plano de Amostragem: Simples ou duplo
- Regime de Inspedio: Normal, severo ou atenuado
- Nfvel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBs.: Esse plano de inspec;ao sera adotado para a analise das demais
caracterfsticas do material em questao.
4.2.3 - Coleta de Amostra: Sera orientada
aleat6rios, estabelecida na NBR-5425.

4.2.4.1 -

pela Tabela

"I", de numeros

Unidades Defeituosas: As Normas NBR 5426 e 5429 classificam
os defeitos
em Toleraveis,
Graves ou Crfticos.
serao
consideradas para julgamento de recusa ou aceitac;ao dos
pedidos apenas as unidades defeituosas CRITICAs. As unidades
defeituosas GRAVES serao convertidas em CRITICAs, sendo que
a cad a ocorrencia de 3 (tres) unidades defeituosas GRAVES,
considerar-se-a como 1 (uma) unidade defeituosa CRITICA. As
unidades defeituosas toleraveis nao serao consideradas.

4.2.4.2 - Condicao de Aceitacao: Ficara determinada
Esquema de Inspec;ao adotado no item 4.2.2.

pelo

uso do

5.1 - A presente especificac;ao entra em vigor na data de sua publicac;ao, substitui a
EsPEC. ECT nQ 091108 e revoga os dispositivos que conflitarem com as
determinac;oes aqui expressas.

Brasilia - DF,

31

de agosto de 2011.
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