~CORREIO(I
CENTRAL DE SUPRIMENTO
GERENCIA CORPORATIVA

DE ESPECIFICAC;OES E INSPEC;AO DE MATERIAlS

TINTA SEM OLEO PARA CARIMBO - 40 ml
ESPECIFICA<;Ao:

ECT NQ 111140

1.1 - FINALIDADE: A presente especificac,;:ao define as caracterfsticas
OLEO PARA CARIMBO - 40 ml.

da TINTA SEM

1.2 - C6DIGO: Conforme 0 Sistema de Classificac,;:ao de Materiais, 0 item aqui
especificado sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases
de sua administrac,;:ao, pelo seguinte c6digo: (Conforme pedido a ser efetuado
pela ECT).
1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados,
descrito abaixo:

se requeridos

no Edital, conforme

CAPiTULO II - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERfsTICAS GERAIS: Tinta nao oleosa para carimbo,
seguintes caracterfsticas:

de acordo com as

2.1.1.2 - Estado Ffsico: Uquido
2.1.1.3 - Cor: Azul, preta ou vermelha

(conforme

pedido)

2.1.2 - Frasco: Frasco plastico, adequado para 0 use em questao e que garanta
a estanqueidade do frasco durante 0 transporte ate 0 destino final, a
armazenagem e 0 manuseio.
2.2 - CARACTERfsTICAS COMPLEMENTARES:
2.2.1 - A tinta devera possuir tempo de secagem adequado ao fim a que se
destina, nao permitir evaporac,;:ao excessiva quando de sua utilizac,;:ao em
condic,;:6es normais e nao possibilitar impressao com falhas e 0
Conform.
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3.1.3 - Despacho: Caixa de papelao
144 frascos.

3.2.1 - Embalagem
indicac;6es:

Intermediaria:

ondulado

Devera

de parede

ser rotulada

simples,

contendo

com

as seguintes

com

as seguintes

- Nome Padronizado do Material;
- C6digo do Material;
- Quantidade de Frascos Acondicionados.
3.2.2 - Embalagem
indicac;6es:
-

de Despacho:

Devera

ser rotulada

Nome do Fabricante ou Fornecedor;
Nome Padronizado do Material;
C6digo do Material;
Quantidade de Frascos Acondicionados;
Numero e Ano do Contrato/Autorizac;ao de Fornecimento;
Mes/Ano de Fornecimento.

4.1 - INSPECAO EM FABRICA:
4.1.1 - Durante a Fabricacao: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes
inspec;6es no decorrer das diversas fases de produc;ao, com a finalidade
de se constatar a conformidade do material com esta especificac;ao.

4.2.1 - Inspecao: Sera adotada
inspec;ao por
variaveis), conforme NBR 5426 e NBR 5429.

amostragem

(atributos

e

4.2.2 - Esguemas de Inspecao:
4.2.2.1 - Plano de Inspecao Especial (Caracterfsticas
- Unidade de Produto: 01 (um) frasco
- Nfvel Especial de Inspecao: S3
- Plano de Amostragem: Simples ou duplo

da Tinta e Frasco):

~
~

Conform.
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- 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
caracterfsticas
da tinta e frasco, definidas nos itens 2.1.1 e
2.1.2 desta especifica<;ao.

-

Unidade de Produto: 01 (um) frasco
Nfvel de Inspecao: I
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: Sera orientada
aleat6rios, estabelecida na NBR-5425.

pela Tabela

"1",

de numeros

4.2.4 - lulgamento:
4.2.4.1 -

Unidades Oefeituosas: As normas NBR 5426 e 5429 c1assificam
os defeitos
em Toleraveis,
Graves
ou Crfticos.
serao
considerados
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 cad a ocorrencia de 3 (tres) unidades defeituosas GRAVES,
considerar-se-a
como 1 (uma) unidade CRITICA. As unidades
defeituosas TOLERAvEls nao serao consideradas.

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

pelo

usa

do

CAPITULO V - GENERALlOAOEs

5.1 - A presente especifica<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao, substitui
a ET nQ 111060, bem como revoga os dispositivos que conflitarem
com as
determina<;6es aqui expressas.
Brasilia - OF, OL( de novembro

Juliana Alcantara AndalO
Analisla Junior I GEIWCESUP/AC
Matricula.8.013155-7

de 2011.

Conforme
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