
28/04/2022 14:23 SEI/TJM-MG - 0172115 - Autorização

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000181972&i… 1/5

 

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/FORNECIMENTO Nº 01/2020

 

Processo Licitatório nº 10/2019 - Pregão Eletrônico nº 11/2019
Ata de Registro de Preços nº 04/2019
Fornecedor: Belclips Distribuidora Ltda - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Endereço: Rua dos Maristas, nº 52 Bairro Bandeirantes CEP: 32240-510 Contagem/MG
 
1. Objeto: Aquisição de material de expediente para a Justiça Militar/MG, conforme discriminação abaixo:
 

LOTE 01

Item Nome do produto Unidade Qtd. Marca Valor
Unit.

Valor
Total

2

ALMOFADA PARA
CARIMBO - número: 04; tipo:
feltro com entintamento;
cor: vermelha; estojo: plástico

un 04 JAPAN 11,97 47,88

3

APONTADOR PARA LÁPIS -
matéria-prima:: plástico; cor: cores
sortidas; furo: 01 furo; lâmina: aço
inox; tipo:: sem deposito;

un. 04 FABER 0,51 2,04

8

CANETA ESFEROGRÁFICA -
COR: COR AZUL; escrita: fina
(8mm), material do corpo: plástico
rígido; ponta: esfera de tungstênio;
formato corpo: hexagonal, cor do
corpo: transparente; carga:
removível, acionamento: sem
acionamento, tampa ventilada;
comprimento aproximado: tamanho
total aproximado de 15cm;
complementação da especificação
do item de material: embalagem
original do fabricante, contendo
também data de fabricação, data de
validade e número do LOTE

(cx. com
50 un.) 02 COMPACTOR 42,06 84,12

9 CLIPS PARA PAPÉIS - tamanho:
6/0; matéria prima: aço;

(cx. com
50 un.)

15 ACC 4,78 71,70
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acabamento: niquelado; tipo:
convencional

10

COLA BRANCA - composição:
base de poliacetato de vinila, teor
solido de 25%; complementação da
especificação do item de material:
lavável, com tampa de rosquear
para evitar entupimento. Cola
líquida, embalagem com dados de
identificação do produto, data de
fabricação e de validade e número
do lote.

frasco
90 g 30 PIRATININGA 1,69 50,70

12

CORRETIVO LÍQUIDO -
composição: a base de agua,
atóxico, com aplicador tipo pincel;
complementação da especificação
do item de material: atóxico;
inodoro; secagem rápida; ideal para
corrigir erros de escrita cópias e
digitação; frasco com dados de
identificação do produto e prazo de
validade

frasco
18 ml 10 MERCUR 1,99 19,90

13
ENVELOPE BRANCO DE
PAPEL PARA CD/DVD – 
126 x 126mm  

un. 200 CELUCAT 0,16 32,00

14

Etiqueta auto adesiva cx/4000
107 x 36mm com 1 coluna; Obs.:
Validade mínima de 12 meses
contados a partir da data da
compra.

un. 5 POLIFIX 112,76 563,80

19

FITA CREPE - medidas: 19mm x
50m; complementação da
especificação do item de material:
tubete indicando marca do
fabricante e validade do produto.
embalagem com dados de
identificação do produto

un. 15 3M 3,16 47,40

20

FITA CREPE - medidas: 50 mm x
50m; complementação da
especificação do item de material:
tubete indicando marca do
fabricante e validade do produto.
embalagem com dados de
identificação do produto

un. 50 EUROCEL 8,44 422,00

21 GOMINHA - material: látex;
número: 18; cor: amarela

Pcte. c/
100 g 6 MAMUTH 4,11 24,66

23 GRAMPO PARA PASTA
ESTENDIDO - matéria-prima:
polietileno; acabamento: injetado
em polietileno branco leitoso; tipo:

(pcte.
com 50
un)

10 DELLO 14,23 142,30
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trilho, haste de aproximadamente
11,30 cm cada; distancia entre
furos: 80 mm; capacidade
aproximada 600 folhas

25

LÁPIS - tipo: 2HB; formato:
cilíndrico; tamanho: 17,5cm; ponta:
apontado; corpo: madeira
reflorestada;

(cx. com
12 un.) 02 LEO E LEO 10,33 20,66

26

LIVRO ATA - número de folhas:
100; numeração: com numeração;
margem: sem margem; capa: dura;
medidas aproximadas: 22 cm x 32
cm;

un. 08 GRIFFE 10,97 87,76

27

LIVRO PARA REGISTRO DE
PROTOCOLO - medidas: 160 x
220mm aproximadamente; número
de folhas: 100 folhas; capa: dura;
tipo papel: miolo em papel
apergaminado de 75 g/m2

un. 06 GRIFFE 10,44 62,64

33

PINCEL PARA QUADRO
BRANCO - cor: vermelha; ponta:
redonda de 4mm, com espessura da
escrita de 2mm; complementação
da especificação do item de
material: deve conter a marca do
fabricante gravado no corpo.
embalagem com dados de
identificação do produto, data de
fabricação, data de validade e
controle de lote.

un. 02 BRW 4,63 9,26

34

TESOURA - TIPO: MULTIUSO;
lâminas: aço inox, medindo 13cm;
cabo: plástico resistente,
anatômico; comprimento total
corpo: com aproximadamente
21cm;

un. 10 BRW 9,63 96,30

35 UMEDECEDOR DE DEDOS -
tipo: esponja; base: plástica;

Cx c/ 12
un. 01 AMBEX 29,96 29,96

Total R$1.815,08

 
 
                                    

LOTE 03

Item Nome do produto Unidade Qtd Marca Valor
Unit.

Valor
Total

38 CAIXA ARQUIVO PEQUENA PAPEL un 600 CLIPS 4,14 2.484,00
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KRAFT NATURAL - por dentro e por fora.
- Dimensões aproximadas: 24 x 14 x 34cm,
480 gr/m2.

BOX

Total R$2.484,00

 
 

LOTE 04

Item Nome do produto Unidade Qtd Marca Valor
Unit.

Valor
Total

39 DVD R 4,7GB 8x 120mm  un 100 MULTILASER 1,20 120,00

40
PEN DRIVE 8G marca de
referência: Sandisk, Kingston ou
similar

un 06 MULTILASER 22,18 133,08

43
PILHA AA (alcalina), marca de
referência DURACELL
 

un 08 ELGIN 3,33 26,64

44
PILHA AAA (alcalina), marca de
referência DURACELL
 

un 16 ELGIN 3,94 63,04

Total R$342,76

TOTAL TODOS OS LOTES R$4.641,84

 
 
1.1. Prazo de entrega: a entrega deverá ser realizada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho, referente a cada pedido, emitida pelo Tribunal de Justiça Militar de
Minas Gerais.
1.2. Local e horário de entrega: Os produtos deverão ser entregues na sede da Justiça Militar
Estadual/MG, na Rua Tomaz Gonzaga, 686, 4º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-143,
mediante agendamento prévio com o setor de Almoxarifado do Tribunal pelo telefone (31) 3274-1566,
ramais 466/465.
1.3. Pagamento: o valor de R$ 4.641,84 (quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro
centavos), referente ao pagamento pela aquisição dos produtos acima discriminados, será depositado na
conta do fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da documentação fiscal
devidamente conferida e atestada pelo TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito junto ao INSS,
FGTS, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União (válidas e regulares).
2. Os direitos e responsabilidades das partes, as sanções cabíveis e as hipóteses de rescisão são os
constantes do Edital de Licitação relativo ao Procedimento Licitatório nº 10/2019 – Pregão Eletrônico nº
11/2019.
3. As despesas decorrentes da aquisição constante desta “Autorização de Compra/Fornecimento” correrão
à conta da dotação orçamentária de nº “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item
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de despesa “05”, fonte de recursos “10”, procedência “1”.
 

Belo Horizonte,  data registrada no sistema.
 

Juiz James Ferreira Santos
Presidente do TJM/MG

Documento assinado eletronicamente por JAMES FERREIRA SANTOS, Presidente TJMMG, em
27/01/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0172115 e o código CRC 52EC4C82.
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