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AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/FORNECIMENTO nº 08/2020
 
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, Contagem/MG.
 
1. Objeto: Aquisição de material de expediente para a Justiça Militar/MG, conforme discriminação abaixo:

LOTE 01
Item Descrição do Material Un Marca Quant Vr Unit. Vr. Total

  5
BORRACHA para apagar escritos e desenhos - formato:
retangular; aplicação: desenho; dimensões: 45 x 25 x 10 mm;
matéria-prima: látex natural; cor: branca; capa: sem capa.

   Un MERCUR    25 R$ 0,62 R$ 15,50

  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

(cx.
com 50
un.)

COMPACTOR    01 R$ 42,06 R$ 42,06

 11

COLA EM BASTAO - composição: base de água,
polivinilpirrolidona, atóxica; complementação da especificação do item
de material: estearato de sódio não dissolvido em álcool. adesivo em
barras de 08 a 10 gramas presa a base, não deve se desprender quando
usada com o adesivo para baixo.

 
 
tubo
10 g
 

LEO E LEO    20
  
  R$ 4,97
 

R$ 99,40

 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 
  18ml

MERCUR    20 R$ 1,99 R$ 39,80

 13 ENVELOPE BRANCO DE PAPEL PARA CD/DVD –  126 x
126mm Un CELUCAT   300 R$ 0,16 R$ 48,00

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

(cx.
com 12
un.)

LEO E LEO    02 R$ 10,33 R$ 20,66

 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 GRIFFE    09 R$ 10,44 R$ 93,96

 30

PINCEL ATÔMICO - entintamento: vermelho; ponta: feltro redonda;
tipo: descartável; complementação da especificação do item de
material: na embalagem devera constar a data da fabricação, a data de
validade e o controle de lote do produto.

   Un JOCAR    12 R$ 4,15 R$ 49,80

                                                                                                VALOR TOTAL                                                                        R$ 409,18
 
LOTE 04
Item Descrição do Material Un Marca Quant Vr Unit. Vr. Total
 39 DVD R 4,7GB 8x 120mm   Un MULTILASER   400 R$ 1,20 R$ 480,00
                                                                      VALOR TOTAL R$ 480,00

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$ 889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), referente ao pagamento pela aquisição
dos produtos acima discriminados, será depositado na conta do fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do
recebimento da documentação fiscal devidamente conferida e atestada pelo TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito junto
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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 de despesa “05”, fonte de recursos “10” e
procedência  “1” para o Lote 1, e da dotação orçamentária “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de
despesa “16”, fonte de recursos “10” e procedência  “1” para o Lote 4.
 

Belo Horizonte, data registrada no sistema.
 
 

Juiz Fernando José Armando Ribeiro
Presidente do TJM/MG

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO, Presidente do TJMMG, em
15/06/2020, às 18:18, 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
0181265 e o código CRC 1572AE13.
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