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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 002/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Aquisição de cartuchos e toners originais para impressoras da marca HP, visando 
atendimento ao PRODERJ e aos Centros de Internet Comunitária (CIC’s). 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1 - Cartucho de tinta original para impressora da marca HP; 19 ml; colorido; rendimento: 560 
páginas, ref.: C6578DL. 

 Quantidade: 15 (quinze) unidades. 

2.2 - Cartucho de tinta original para impressora da marca HP; 21 ml; preto; rendimento: 490 
páginas, ref.: 51645GL. 

 Quantidade: 15 (quinze) unidades. 

2.3 - Cartucho de tinta original para impressora da marca HP; 14 ml; preto; rendimento: 200 
páginas, ref.: CC653AL. 

 Quantidade: 10 (dez) unidades. 

2.4 - Cartucho de tinta original para impressora da marca HP; 13 ml; colorido; rendimento: 360 
páginas, ref.: CC656AL. 

 Quantidade: 10 (dez) unidades. 

2.5 - Toner original para impressora da marca HP; preto; rendimento: 1.600 páginas, ref.: 
CE285AB. 

 Quantidade: 60 (sessenta) unidades. 

2.6 - Toner original para impressora da marca HP; preto; rendimento: 2.500 páginas, ref.: Q2613A. 

 Quantidade: 100 (cem) unidades. 

2.7 - Cartucho de tinta original para impressora da marca HP; 30 ml; colorido; rendimento: 620 
páginas, ref.: C1823DL. 

 Quantidade: 10 (dez) unidades. 

2.8 – Justificativas para aquisição de produtos originais 

2.8.1 – Há necessidade de serem fornecidos produtos originais que atendam as especificações 
acima descritas, visando preservar as impressoras adquiridas recentemente por esta Autarquia e 
que estão sob o período de garantia do fabricante.  

2.8.2 - Entendimento para cartuchos originais: “são produzidos ou pelo fabricante da impressora 
ou por outro fabricante que produz cartuchos de impressão, embora não fabrique impressoras. 
Trazem estampada a marca desse fabricante e têm qualidade assegurada por seu próprio 
fabricante” - (Decisão nº 1.622/2002 TCU-Plenário). 
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2.8.3 – Além do atendimento da demanda interna, esses produtos são utilizados nos Centros de 

Internet Comunitária (CIC’s), localizados em diversos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Necessitando assim, de elevado índice de qualidade em desempenho, consumo e rendimento, 

para que não comprometa a sua utilização. 

3 – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 

3.1 - O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da solicitação da 
Gerência Administrativa - GAD, mediante pedido de fornecimento que será encaminhado via e-
mail ou fax. 

3.2 - A entrega do material deverá ser efetuada no Almoxarifado do PRODERJ/Unidade UERJ, 
localizado na Rua São Francisco Xavier nº 524/2º andar – bloco 1 F – Maracanã - Rio de Janeiro 
– RJ – CEP 20550-900, telefone (21) 2334-1797 ou 2333-0282, nos horários de 9h30min às 
12h30min e de 14h00min às 17h30min, de segunda a sexta-feira. 

4 - DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO 

4.1 - Cabe à empresa contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos 
prazos de entrega do material, visando a sua adequada execução.  

4.2 – Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais e invioláveis.  

4.3 - Os materiais deverão estar cobertos por garantia total sobre quaisquer defeitos de 
fabricação. 

4.4 - Se, quando do recebimento dos materiais, ficar constatado o não atendimento às 
especificações, a empresa fica obrigada a substituí-los, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
por outro que atenda totalmente às especificações constantes neste TR, arcando com todas as 
despesas decorrentes. 

4.4.1 – Serão reprovados os materiais que estejam fora das especificações e/ou do prazo de 
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado. 

4.4.2 - A inobservância ao disposto no item acima implicará no não pagamento do valor devido ao 
fornecedor, até que haja a necessária regularização. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Cumprir com o prazo de entrega dos materiais e dentro das especificações requeridas.  

5.2. - Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser reprovado. 

5.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo Edital e seus anexos. 

5.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65, §§ 1º 
e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Efetuar o devido pagamento, de acordo com as condições estabelecidas no item 16 do 
Edital. 

6.2 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos materiais contratados. 

6.2.4 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Edital e seus anexos. 


