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CENTRAL DE SUPRIMENTO
GERENCIA CORPORATIVA

DE ESPECIFICAC,;OES E INSPEC,;AO DE MATERIAlS

ENVELOPE OLHO DE BOI
ESPECIFICAC,;AO: ECT NQ 111138

1.1 - FINALIDADE: A presente
OLHO DE BOL

especifieac;ao

define as earaeterfstieas

do ENVELOPE

1.2 - CODIGO: Conforme 0 Sistema de C1assifieac;ao de Materiais, 0 item aqui
espeeifieado sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de
sua administrac;ao, pelo seguinte e6digo: (Conforme pedido a ser efetuado pela
ECT).

1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados,

se requeridos

no Edital, eonforme

deserito a seguir.
1.3.1 - Constituicao: 02 (do is) envelopes, eonforme 0 aqui especifieado, e 10
(dez) folhas do papel, eonforme 0 aqui especifieado,
eortadas em
esquadro, dimensoes de 25 x 25 em. As folhas deverao ser protegidas
em papelao rfgido e aeondicionadas contra luz e umidade.

2.1 - CARACTERisTICAS GERAIS: Envelope tipo eomum, sem janela, confeccionado
em papel opaline, impressa em Auto Relevo Seeo, de aeordo com as seguintes
caracterfsticas:

Conforme
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2.3.2 - C6digo de Barras: Impressao de c6digo de barras no verso do envelope,
na cor preta, no padrao C39, contendo 0 c6digo do material (9 dfgitos).
2.4 - DIMENSOES:

2.5 - ABAS DE CONSTRUCAo:

2.5.2.1 - Largura: 6 ± 1 mm
2.5.2.2 - Aderencia: Boa

2.7.1

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

2.7.2 - Impressao: Devera apresentar fidelidade ao original, uniformidade de
nuanc;a de cor e ser isenta de falhas, manchas, borroes ou outros
quaisquer defeitos.
2.7.3 - Faixas de Cola: Nao deverao
ondulac;oes e/ou distorc;oes.

3.1.2

-

3.1.3

- Palete: Os produtos/materiais
adequados
ao transporte
e

apresentar

falhas,

descontinuidades,

De Despacho: Caixa de papelao ondulado de parede simples,
hermeticamente fechada, contendo 10 pacotes (1.000 envelopes).
deverao ser entregue
manuseio em empilh
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dimens6es padronizadas: altura maxima de 100 cm, profun
120 cm e largura de 100 cm. as paletes deverao ser embal
5 em
filme termo-encolhfvel ("shrink") ou estiravel ("stretch"). as palete
serao devolvidos ao fornecedor apos a entrega nos almoxarifados da
ECT.

3.2.1 - Embalagem Basica: as pacotes deverao ser rotulados com as seguintes
indica<;6es:
Nome Padronizado do Material;
Codigo do Material;
Quantidade de Envelopes Acondicionados.
3.2.2 - Embalagem de Despacho: As caixas deverao ser rotuladas
seguintes indica<;6es:

com as

Nome do Fornecedor;
Nome Padronizado do Material;
Codigo do Material;
Numero e Ano do Contrato/Autoriza<;ao de Fornecimento;
Numero da Caixarrotal do Lote;
Quantidade de Envelopes Acondicionados.

Nome do Forn.ccedor;
Nome Padronizado do Material;
Codigo do Material;
Numero e Ano do Contrato/Autoriza<;ao de Fornecimento;
Numero do Paleterrotal do Lote;
Quantidade de Caixas Acondicionadas.

4.1.1 - Durante a Fabricacao: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes
inspe<;6es 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
variaveis), conforme NBR 5426 e NBR 5429.

amostragem

(atributos

e

Conform.
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Nfvel Especial de Inspecao: S3
Plano de Amostragem: Simples ou duplo
Regime de Inspecao: Normal, severo ou atenuado
Nfvel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspe<;ao sera ~dotado para a analise das
caracterfsticas
ffsicas do papel, definidas no tem 2.2 desta
especifica<;ao.

-

Unidade de Produto: 01 (um) envelope
Nfvel de Inspecao: II
Plano de Amostragem: 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 das
demais caracterfsticas do produto em questao.
4.2.3

- Coleta de Amostra:
aleatorios, estabelecida

4.2.4

- lulgamento:

Sera orientada
na NBR-5425.

pela Tabela

"1",

de numeros

4.2.4.1 - Unidades Oefeituosas: As Normas NBR 5426 e 5429 c1assificam
os defeitos em Toleraveis, Graves ou Crfticos. Serao consideradas
para julgamento de recusa ou aceita<;ao dos pedidos apenas as
unidades defeituosas CRiTICAS. As unidades defeituosas GRAVES
serao convertidas em CRiTICAS, sendo que a cada 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
de Inspe<;ao adotado no item 4.2.2.

pelo uso do Esquema

CAPiTULO V - GENERALlOAOES

5.1 - A presente especifica<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao, substitui a
ESPEC ECT NQ 101048 e revoga os dispositivos
que conflitarem
com as
determina<;6es aqui expressas.
Brasilia - OF,

3.1

de outubro de 2011.
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