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ESPECIFICAÇÃO /SEMPLA/COBES/ DGSS-3

CÓDIGO SUPRI: 51.051.001.003.0013-0
CÓD. CATMAT: BR0150530 (genérico)
UN. MOVIMENTAÇÃO: Resma

PRODUTO: PAPEL RECICLADO – A3 – 297 X 420 mm - 75 g/m²
1. APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO
Para impressão a laser, jato de tinta e cópias.
2. REQUISITOS GERAIS
2.1. DESCRIÇÃO / MATÉRIA-PRIMA
Papel alcalino reciclado, formato A3, superfície lisa e massa homogênea, espessura
uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor.
Confeccionado com 100% de material reciclado, composto de no mínimo 25% de aparas
pós–consumo (lixo urbano) e o restante de aparas pré-consumo (material reciclado
dentro de fábrica), sem acréscimo de celulose virgem, conforme legislação municipal
Decreto nº 50337 de 19/12/2008.
Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de
problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos
aos equipamentos.
Deverá ter coloração natural clara.
2.2. EMBALAGEM
Deverá ser acondicionado em resmas, em papel protetor contra umidade, podendo
ser kraft com revestimento polietileno ou BOPP (Película de Polipropileno Biorientado) e
conter no mínimo as indicações impressas:
•

Aplicação e utilização

•

Seta de “imprima este lado primeiro”

•

Dimensões/gramatura

•

Lote de fabricação

•

Fabricante/ marca, caso não seja fabricante indicar “produzido por”.

•

Selo de certificação ambiental

•

Símbolo da reciclagem

•

Norma ISO 9001/14001

Deverão ser reembaladas em caixa de papelão com até 10 resmas, onde deverá
constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor.
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PRODUTO: PAPEL RECICLADO – A3 – 297 X 420 mm - 75 g/m²
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS
3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E GEOMÉTRICAS
PARÂMETRO

NORMA

ESPECIFICAÇÃO

TOLERÂNCIA

ABNT NBR NM ISO 536 /
05.2000 e NBR5339: 2002

75

± 4%

ABNT NBR NM ISO 535 /
08.1999

< 35

-

Aspereza, método Bendtsen (mL/min)

ABNT NBR NM ISO 8791-2 /
06.2001

< 300

-

Permeância ao ar, método Bendtsen ao ar
(μm/Pa.s)

ABNT NBR 14255 / 12.2002;
ISO 5636-3 / 1992

< 500

-

pH de extratos aquosos a frio

ABNT NBR NM ISO 6588 /
2007 - parte 1 e 2

>7

-

Largura (mm)

NBR NM ISO 216: 2001 e
NBR5339: 2002

297

±2

Comprimento (mm)

NBR NM ISO 216: 2001 e
NBR5339: 2002

420

±2

Gramatura (g/m²)

Absorção de água, método cobb (g/m²)

4. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
O licitante deverá comprovar através de documentação que a matéria prima utilizada na
confecção do papel seja proveniente de material reciclado, conforme determina o Decreto
nº 50.337 de 19/12/2008 da Prefeitura do Município de São Paulo, composição de no
mínimo 25% (vinte cinco por cento) de aparas pós-consumo (lixo urbano) e o restante de
aparas pré-consumo totalizando 100% (cem por cento) material reciclado. Deverá
ser
apresentado laudo emitido por laboratório certificado e credenciado pelo Instituto Nacional
de Metrologia – INMETRO. O laudo deverá conter as características do item 3.1., podendo
ser original ou cópia autenticada.
5. AMOSTRA
5.1. QUANTIDADE
Por ocasião da licitação deverá ser apresentada, no mínimo, 01 (uma) resma em sua
embalagem original, para verificação dos requisitos.
A PMSP se reserva o direito de exigir apresentação de uma amostra da caixa de
papelão utilizada no acondicionamento do produto.
6. RECEBIMENTO
Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na
Portaria 077/SMA-G/93 de 21/09/1993.
Revisada em maio/2012.

