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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO 

Capa para processo confeccionada em 

papel off-set Código CATMAT: BR0283046 

2 APLICAÇÃO UTILIZAÇÃO 

2.1 Capa para processo confeccionada em papel off-set: 

Para ordenamento dos processos administrativos da Prefeitura da Cidade de São Paulo 

em sequência numérica cronológica. 

3 REQUISITOS GERAIS 

3.1 DESCRIÇÃO/MATÉRIA-PRIMA 

3.1.1 Capa para processo confeccionada em papel off-set: 

Confeccionada em papel off-set, alto teor de alvura e baixo índice de porosidade, 

devendo aceitar impressão da escrita a tinta sem borrar, com impressão nas dimensões e 

cores na primeira capa frente (anexos I e II) e na quarta capa verso (anexos III e IV), perfurada 

com dois furos centrados ao meio. 

O logotipo será constituído pelo Brasão de Armas do Município de São Paulo e pela 

frase Prefeitura de São Paulo. O logotipo deverá ser o modelo Centralizado PxB da nova 

marca, conforme Manual de Identidade Visual 2010 editado pela Secretaria Executiva de 

Comunicação (SECOM) e será impresso na primeira capa, conforme anexos I e II. 

Deverá também ser impresso na primeira capa o código SUPRI: 51.215.003.004.0172-7, 

conforme anexos I e II. 

3.2 MODELO 

Os interessados deverão verificar o modelo da capa na Divisão dos Processos Municipais. 

3.3 EMBALAGEM 

3.3.1 Capa para processo confeccionada em papel off-set: 

O produto deverá ser acondicionado em pacotes com até 100 (cem) unidades, devendo 

constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação 

em vigor. 

 

 

 

4 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
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4.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

4.1.1 Capa para processo confeccionada em papel off-set: 
 

a) Capa aberta: 

 
b) Capa dobrada: 

 
 

c) Furação: 
 

 

Diâmetro nominal dos furos 6 mm 

Distância (centro a centro) entre os furos 80 mm 

Distância da margem esquerda ao centro dos furos 11 a 14 mm 

 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.2.1  Capa para processo confeccionada em papel off-set: 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS PARA IMPRESSÃO (MODELO) – 

4.3.1 Capara para processo confeccionada em papel off-set: 
 
 

Altura 365 mm (± 2 mm) 

Largura 259 mm (± 2 mm) 

Altura 365 mm (± 2 mm) 

Largura 518 mm (± 2 mm) 

Gramatura 180 g/m² (± 4%) 

Cor Branca
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MODELO CAPA 1: 



CARACTERES DA IMPRESSÃO NA CAPA 1: 
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MODELO CAPA 4: 



CARACTERES DA IMPRESSÃO NA CAPA 1: 
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5 PROVA GRÁFICA 

Por ocasião da licitação, a empresa melhor classificada, deverá apresentar, no prazo máximo  de 

(05) cinco dias úteis, contados da convocação, 05 (cinco) capas confeccionadas de acordo com a 

especificação técnica. As capas serão encaminhadas, para verificação dos requisitos, sendo 02 (duas) para 

Divisão dos Processos Municipais e 03 (três) para Divisão Técnica de Padronização, Controle de Qualidade e 

Compras de Bens e Serviços - DGSS 3. 
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6 RECEBIMENTO 

Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria nº 

077/SMA-G/93 de 21/09/1993. 

7 CONSÓRCIO OU SUBCONTRATAÇÃO 

Fica vedada a subcontratação do objeto da contratação bem como a participação de empresas 

constituídas na forma de consórcio, pois, no presente caso, entende-se que uma única empresa é capaz de 

atender à totalidade do objeto licitado. 

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Tendo em vista que o presente certame licitatório irá gerar uma Ata de Registro de Preços que visa 

atender aos diversos órgãos da PMSP e, considerando a premissa da Administração que objetiva comprar 

com qualidade e proporcionar maior competitividade, considera-se apta para a contratação, a LICITANTE 

que comprove ter fornecido, para pessoa jurídica de direito público ou privado, produto pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto da licitação. 

Entende-se por compatível em quantidade o fornecimento, no período de um mês, de, pelo menos, 

30% do total para o qual será contratado. 


