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ESPECIFICAÇÃO / SEMPLA/ COBES/ DGSS-3

CÓDIGO SUPRI: VIDE TABELA
CÓD. CATMAT: VIDE TABELA
UN. MOVIMENTAÇÃO: UNIDADE

PRODUTO: REGISTRADOR AZ
1. APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO
Para arquivamento e separação em ordem alfabética de folhas de papel.

2. REQUISITOS GERAIS
2.1. DESCRIÇÃO / MATÉRIA-PRIMA
Em papelão rígido reciclado ou não, forrado com papel plastificado fantasia ou liso na frente ou
frente e verso, devendo possuir resistência ao desgaste nas laterais e cantos que mantém contato
com a superfície rígida.
A ferragem interna, rigidamente fixada na contracapa, deverá ser provida de alavanca e mola,
ou sistema equivalente que permita a abertura das guias e seu fechamento, proporcionando pressão
suficiente nas mesmas, de modo que quando fechadas fiquem perfeitamente alinhadas, não
apresentando vãos entre si, proporcionando o manuseio correto das folhas arquivadas.
A ferragem deverá ser galvanizada, isenta de oxidação em todo seu conjunto e deverá vir
acompanhada de fixador de papéis em metal (não oxidado) ou plástico.

2.2. EMBALAGEM
O produto deverá ser embalado em pacotes contendo no máximo 04 (quatro) pastas, devendo
constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em
vigor.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS
3.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
3.1.1. DIMENSÕES
Características comuns:
Espessura da capa (mínima)........................ 2,0 mm
Distância entre as guias............................... 80 mm (±1 mm)
Diâmetro das guias...................................... 4,5 mm (±0,5 mm)

TABELA
Padrão

Altura
(mm)

Largura
(mm)

Lombada
(mm)

Cód. Supri

CATMAT

Ofício

350 (±5)

280 (±5)

80 (±5)

51.215.003.004.1165-0

BR0295889

Ofício

350 (±5)

280 (±5)

50 (±5)

51.215.003.004.1887-0

BR0283323

A4

320 (±5)

280 (±5)

80 (±5)

A4

320 (±5)

280 (±5)

50 (±5)

4. AMOSTRA
Por ocasião da licitação deverão ser apresentadas, 02 (duas) unidades do produto, para verificação
dos requisitos.

5. RECEBIMENTO
Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria 077/SMA
- G/93 de 21/09/1993.
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