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1 
008R12898-NO – Cartucho com 15.000 grampos para até 100 fls. em 
finalizador Avançado ou Profissional. Equipamento: Colorcube 9203 e 
Xerox 4127 

 cx  R$ 467,69 

2 

Bloco de "Autorização de Viagem", com 100 (cem) folhas, em 50 
(cinquenta) vias de 2 (duas) folhas cada (branca/original carbonada no 
verso, e beje/cópia) numeradas sequencialmente a partir do número 
que será informado na Ordem de Entrega (repetindo o mesmo 
número na branca/original e na beje/cópia, totalizando 50 números 
diferentes por bloco), papel com gramatura mínima de 56 g/m², 
dimensões de 13,7 cm de largura x 20,8 cm de altura, acondicionados 
em caixas de papelão, separados internamente em maços 
plastificados de 10 blocos. Garantia de 12 (doze) meses com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 bl  R$ 9,19 

3 

Capa de autuação LISA, em cartolina ou material similar com 
gramatura 240 g/m², cor AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA ou VERDE, 
dimensões de 50 cm de largura x 35 cm de altura, plastificada em 
ambos os lados, com 1 (uma) dobra central, acondicionadas em 
embalagens plastificadas de 100 unidades. Garantia de 12 (doze) 
meses com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1,29 

4 

Capa de autuação PJES "Carta Precatória", em cartolina ou material 
similar com gramatura mínima de 240 g/m², cor BRANCA, impressão 
em 1/0 cor, dimensões de 46 cm de largura x 35 cm de altura, 
plastificada em ambos os lados, com 1 (uma) dobra, acondicionadas 
em embalagens de plástico transparente incolor com 100 unidades. 
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 1,34 

5 

Capa de autuação PJES "Juizado de Direito", em cartolina ou material 
similar com gramatura mínima de 240 g/m², cor AMARELA, AZUL, 
BRANCA, ROSA ou VERDE, impressão em 1/0 cor, dimensões de 50 cm 
de largura x 35 cm de altura, plastificada em ambos os lados, com 1 
(uma) dobra, acondicionadas em embalagens de plástico transparente 
incolor com 100 unidades. Garantia de 12 (doze) meses com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1,32 

6 

Capa de autuação PJES "Seção de Registro Funcional de Magistrado", 
em cartolina ou material similar com gramatura mínima de 240 g/m², 
cor AZUL, impressão em 1/0 cor, dimensões de 50 cm de largura x 35 
cm de altura, plastificada "somente" na parte de dentro (interior) da 
capa, com 1 (uma) dobra, acondicionadas em embalagens de plástico 
transparente incolor com 100 unidades. Garantia de 12 (doze) meses 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1,02 

7 

Capa de autuação PJES "Seção de Registro Funcional de Servidor", em 
cartolina ou material similar com gramatura mínima de 240 g/m², cor 
CINZA, impressão em 1/0 cor, dimensões de 50 cm de largura x 35 cm 
de altura, plastificada "somente" na parte de dentro (interior) da 
capa, com 1 (uma) dobra, acondicionadas em embalagens de plástico 

 un  R$ 1,02 
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transparente incolor com 100 unidades. Garantia de 12 (doze) meses 
com substituição dos materiais defeituosos. 

8 

Capa de autuação PJES "Tribunal de Justiça", em cartolina ou material 
similar com gramatura mínima de 240 g/m², cor AMARELA, AZUL, 
BRANCA, ROSA e VERDE, impressão em 1/0 cor, dimensões de 50 cm 
de largura x 35 cm de altura, plastificada em ambos os lados, com 1 
(uma) dobra, acondicionadas em embalagens de plástico transparente 
incolor com 100 unidades. Garantia de 12 (doze) meses com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1,32 

9 

Capa para autuação de processo CGJES: Tipo de papel: cartolina ou 
material similar com gramatura mínima de 240 g/m²; Cor: AMARELA; 
plastificada, Formato aberto: Largura: 60 cm x Altura: 35 cm; Formato 
fechado: Largura: 25 cm x Altura: 35 cm; Impressão e brasão na frente 
corte e vinco, com furos centralizados e sanfonada na lateral, com 
cinco vincos, sendo impresso na cor preta e de forma centralizada, 
logo abaixo do brasão e logomarca, os dizeres: Coordenadoria de 
Monitoramento do Foro Judicial e Extrajudicial, acondicionadas em 
embalagens de plástico transparente incolor com 100 unidades. 
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 2,31 

10 

Capa para autuação de processo CGJES: Tipo de papel: cartolina ou 
material similar com gramatura mínima de 240 g/m²; Cor: AZUL; 
plastificada, Formato aberto: Largura: 60 cm x Altura: 35 cm; Formato 
fechado: Largura: 25 cm x Altura: 35 cm; Impressão e brasão na frente 
corte e vinco, com furos centralizados e sanfonada na lateral, com 
cinco vincos, sendo impresso na cor preta e de forma centralizada, 
logo abaixo do brasão e logomarca, os dizeres: Chefia de Gabinete, 
acondicionadas em embalagens de plástico transparente incolor com 
100 unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos 
materiais defeituosos. 

 un  R$ 2,31 

11 

Capa para autuação de processo CGJES: Tipo de papel: cartolina ou 
material similar com gramatura mínima de 240 g/m²; Cor: BRANCA; 
plastificada, Formato aberto: Largura: 60 cm x Altura: 35 cm; Formato 
fechado: Largura: 25 cm x Altura: 35 cm; Impressão e brasão na frente 
corte e vinco, com furos centralizados e sanfonada na lateral, com 
cinco vincos, sendo impresso na cor preta e de forma centralizada, 
logo abaixo do brasão e logomarca, os dizeres: Secretaria de 
Monitoramento Judicial e Extrajudicial, acondicionadas em 
embalagens de plástico transparente incolor com 100 unidades. 
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 2,31 

12 

Capa para autuação de processo CGJES: Tipo de papel: cartolina ou 
material similar com gramatura mínima de 240 g/m²; Cor: CINZA; 
plastificada, Formato aberto: Largura: 60 cm x Altura: 35 cm; Formato 
fechado: Largura: 25 cm x Altura: 35 cm; Impressão e brasão na frente 

 un  R$ 2,31 
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corte e vinco, com furos centralizados e sanfonada na lateral, com 
cinco vincos, sendo impresso na cor preta e de forma centralizada, 
logo abaixo do brasão e logomarca, os dizeres: Coordenadoria de 
Monitoramento de Magistrados, acondicionadas em embalagens de 
plástico transparente incolor com 100 unidades. Garantia de 12 (doze) 
meses com substituição dos materiais defeituosos. 

13 

Capa para autuação de processo CGJES: Tipo de papel: cartolina ou 
material similar com gramatura mínima de 240 g/m²; Cor: 
MOSTARDA; plastificada, Formato aberto: Largura: 60 cm x Altura: 35 
cm; Formato fechado: Largura: 25 cm x Altura: 35 cm; Impressão e 
brasão na frente corte e vinco, com furos centralizados e sanfonada 
na lateral, com cinco vincos, sendo impresso na cor preta e de forma 
centralizada, logo abaixo do brasão e logomarca, os dizeres: Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), acondicionadas em embalagens 
de plástico transparente incolor com 100 unidades. Garantia de 12 
(doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 2,31 

14 

Capa para autuação de processo CGJES: Tipo de papel: cartolina ou 
material similar com gramatura mínima de 240 g/m²; Cor: ROSA; 
plastificada, Formato aberto: Largura: 60 cm x Altura: 35 cm; Formato 
fechado: Largura: 25 cm x Altura: 35 cm; Impressão e brasão na frente 
corte e vinco, com furos centralizados e sanfonada na lateral, com 
cinco vincos, sendo impresso na cor preta e de forma centralizada, 
logo abaixo do brasão e logomarca, os dizeres: Assessoria de 
Planejamento e Fiscalização das Serventias Judiciais e Extrajudiciais, 
acondicionadas em embalagens de plástico transparente incolor com 
100 unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos 
materiais defeituosos. 

 un  R$ 2,31 

15 

Envelope CGJES BRANCO com timbre e endereço do remetente: 
fechado; corte/vinco e colagem especial; formato 13x26 cm (fechado), 
impresso na cor preta, Off Set-90g. Garantia de 12 (doze) meses com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,27 

16 

Envelope CGJES BRANCO: fechado; corte/vinco e colagem especial; 
tipo saco; formato: 18x25cm (fechado), impresso na cor preta, Off 
Set-90g. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 0,38 

17 

Envelope CGJES PARDO com timbre e endereço do remetente: 
fechado; corte/vinco e colagem especial; tipo saco formato: 31x41 cm 
(fechado). Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos 
materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,74 

18 

Envelope CGJES PARDO com timbre e endereço do remetente: 
fechado; corte/vinco e colagem especial; tipo saco, formato: 26x36cm 
(fechado). Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos 
materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,54 

19 Envelope timbrado "Juizado de Direito", cor branca, gramatura 75 
g/m², impressão em 1/0 cor, tamanho "ofício" (dimensões de 23 cm 

 un  R$ 0,23 
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de largura x 11,5 cm de altura), acondicionados em caixas com 1000 
unidades, separados internamente em maços plastificados de 50 
(cinquenta) unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição 
dos materiais defeituosos. 

20 

Envelope timbrado "Poder Judiciário", tipo sacola (sanfonado), para 
remessa de processos volumosos, em papel kraft natural de alta 
resistência com gramatura mínima de 100 g/m², impressão em 1/0 
cor, dimensões de 41 cm de largura x 31 cm de altura x 10 cm de 
profundidade x 16 cm de aba para fechamento com dobra, embalados 
em caixas com 200 (duzentas) unidades, separados internamente em 
maços plastificados de 50 (cinquenta) unidades. Garantia de 12 (doze) 
meses com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1,10 

21 

Envelope timbrado "Tribunal de Justiça", cor branca, gramatura 75 
g/m², impressão em 1/0 cor, tamanho "ofício II" (dimensões de 26 cm 
de largura x 13 cm de altura), acondicionados em caixas com 500 
unidades, separados internamente em maços plastificados de 50 
(cinquenta) unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição 
dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,30 

22 

Envelope timbrado "Tribunal de Justiça", em papel kraft ouro 
(amarelo), gramatura 80 g/m², impressão em 1/0 cor, dimensões de 
36 cm de largura x 26 cm de altura, acondicionados em caixas com 
500 unidades, separados internamente em maços plastificados de 50 
(cinquenta) unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição 
dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,52 

23 

Envelope timbrado "Tribunal de Justiça", em papel kraft ouro 
(amarelo), gramatura 80 g/m², impressão em 1/0 cor, dimensões de 
28 cm de largura x 20 cm de altura, acondicionados em caixas com 
500 unidades, separados internamente em maços plastificados de 50 
(cinquenta) unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição 
dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,45 

24 

Envelope timbrado "Tribunal de Justiça", em papel kraftouro 
(amarelo), gramatura 80 g/m2, impressão em 1/0 cor, dimensões de 
41 cm de largura x 31 cm de altura, acondicionados em caixas com 
500 unidades, separados internamente em maços plastificados de 50 
(cinquenta) unidades. Garantia de 12 (doze) meses com substituição 
dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,79 

25 Espiral de 07 mm, para encadernação  un  R$ 0,10 
26 Espiral de 12 mm, para encadernação  un  R$ 0,15 
27 Espiral de 20 mm, para encadernação  un  R$ 0,28 
28 Espiral de 40 mm, para encadernação  un  R$ 1,20 
29 Espiral de 45 mm, para encadernação  un  R$ 1,31 
30 Espiral de 50 mm, para encadernação  un  R$ 1,64 

31 
Etiqueta para "Arquivo Morto", cor branca, impressos na cor PRETA, 
01 (uma) etiqueta por folha, dimensões de 13 cm de largura x 23 cm 
de altura (variação +/- 1 cm), autocolante, adesivo com validade 

 fl  R$ 0,24 
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mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega, 
acondicionadas em caixas com 1000 folhas, separadas internamente 
em maços plastificados de 50 (cinquenta) folhas. Garantia de 12 
(doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. 

32 

Ficha de "Andamento de Processos", papel cor branca, gramatura 240 
g/m², dimensões de 16 cm largura x 11,5 cm altura, impressão frente 
e verso em 1/0 cor com título (texto: ANDAMENTO), cabeçalho (texto: 
PROCESSO Nº e ACUSADO), 10 linhas e 3 colunas (Data, Destino, 
Observações) na parte frontal, 14 linhas e 3 colunas na parte traseira, 
acondicionadas em maços plastificados de 500 (quinhentas) unidades. 
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 0,07 

33 

Livro de "Distribuição de Mandados", com dimensões aproximadas de 
24 x 33 cm (fechado), com capa dura revestida em material tipo 
"courvim" na cor preta, com escrituras douradas (em letras de forma 
com tamanho aproximado de 0,5x0,5 cm) na parte frontal (texto: 
PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO e DISTRIBUIÇÃO DE 
MANDADOS) e lateral (texto: DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS), miolo 
de 200 (duzentas) folhas brancas com gramatura mínima de 56 g/m², 
impressão frente e verso em 1/1 cor preta com 12 campos (Nº de 
Ordem, Nº de processo, Cartório, Tipo de Diligência, Mandado 
Urgente/Plantão Diário, Observações, Bairro, Data de Entrega Oficial 
de Justiça, Oficial de Justiça, Assinatura Oficial de Justiça, Data da 
Devolução ao Cartório, Assinatura do servidor - recebimento). 
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 85,05 
 

34 Papel branco e liso, tamanho A4, com 180 de gramatura  un  R$ 0,30 
35 Papel couchê branco, fosco, tamanho A4 com 115 de gramatura  un  R$ 0,28 
36 Papel linho branco, tamanho A4, com 180 de gramatura  un  R$ 0,34 

 


