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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 

Registro de Preços de cartuchos de toners e suprimentos para 
impressoras multifuncionais coloridas Lexmark C950DE, observadas as 
condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência. 

2.  JUSTIFICATIVA 

 Fundamenta-se a presente solicitação na necessidade de disponibilizar 
esse material para uso das novas impressoras adquiridas recentemente pelo 
Conselho Nacional de Justiça, objetivando atender as demandas internas do 
órgão, no que se refere à produção de material institucional e para eventos, e 
garantir infraestrutura apropriada para o desenvolvimento das atividades deste 
Conselho, conforme previsto no planejamento estratégico. 

 A opção pelo Sistema de Registro de Preços encontra amparo no 
Decreto n. 3.931/2011, art. 2º, incisos II e IV, e justifica-se tendo em vista: 

a) Ser mais conveniente a aquisição parcelada do material, em razão 
da desnecessidade de manter grandes estoques, maior 
racionalização nas compras, pois os fornecimentos serão 
solicitados  de  acordo com o consumo efetivo, minimizando 
excesso ou carência do produto; bem como considerando possíveis 
oscilações na demanda, o prazo de validade e a garantia do 
fabricante – evitando, assim,  prejuízos para Administração 

b)  Tratar-se de estimativa de consumo; 

c)   Que os equipamentos foram adquiridos recentemente e, portanto, 
não há dados suficientes para estabelecer quantitativo a ser 
adquirido. 

 Desse modo, as quantidades descritas são uma estimativa de consumo, 
podendo haver solicitações quadrimestrais, ou de acordo com a demanda. 
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3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

Item Descrição Unid. Qtd. 

Registrada 

Valor Unitário 

1 Cartucho de toner preto, código 
C950X2KG, para impressora 
colorida Lexmark C950DE. Marca 
LEXMARK.  

UN 20  

2 Cartucho de toner ciano, código 
C950X2CG, para impressora 
colorida Lexmark C950DE. Marca 
LEXMARK.  

UN 20  

3 Cartucho de toner magenta, código 
C950X2MG, para impressora 
colorida Lexmark C950DE. Marca 
LEXMARK.  

UN 20  

4 Cartucho de toner amarelo, código 
C950X2YG, para impressora 
colorida Lexmark C950DE.  Marca 
LEXMARK . 

UN 20  

5 Fotocondutor, Kit com 3 unidades, 
código C950X73G, para impressora 
colorida Lexmark C950DE.  Marca 
LEXMARK . 

UN 15  

6 Recipiente de resíduo de toner, 
código C950X76G, para impressora 
colorida Lexmark C950DE.  Marca 
LEXMARK.  

UN 7  

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) Os materiais deverão ser originais ou certificados pelo fabricante dos 
equipamentos, em razão de estarem cobertos por período de garantia de 36 
meses, vigente a partir de 11/04/2012. 
 
b) Não serão aceitos produtos remanufaturados, recondicionados ou 
recarregados. 

4. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. A empresa deverá entregar o material no prazo máximo de 15 dias 
corridos, a contar do recebimento da nota de empenho. 
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4.2.  O material deverá ser entregue no endereço e nos horários indicados na 
tabela a seguir: 
 
 

Endereço  Telefone  
Almoxarifado do Conselho Nacional de Justiça 

SEPN Quadra 514, Lote 7,  Bloco B – Prédio do 

CNJ (entrada pela W2). 

CEP: 70.760-542 

Horário para entrega de material: 

• para veículos de pequeno porte: de 09h00 às 

11h00; e de 14 às 17h00 

• para veículos de médio e grande porte: de 

09h00 às 11h00 

 

(61) 2326-
4996/4997/4998 

5. RECEBIMENTO 

5.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 

a)  provisoriamente, no ato da entrega do material; 

b)  definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
provisório, após a comprovação da adequação do objeto às 
especificações do Termo de Referência. 

6. OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

6.1  Fornecer o material no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar do recebimento da nota de empenho. 
 
6.2. Entregar material com prazo de validade mínima de 12 meses, a contar 
da data da entrega.  
 
6.3. Substituir o material que apresentar defeito durante a validade do produto 
em no máximo quinze dias corridos, independentemente da vigência da Ata de 
Registro de Preço. 
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6.4. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento e de 
eventuais pedidos de substituição. 
 
6.5. Manter dados de contato da empresa atualizados, tais como: número de 
telefone, número de fax, endereço físico e eletrônico, no decorrer da validade da 
ata.  

7.  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

7.1 Em atendimento à Lei n. 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional 
de Resíduos Sólido, no que tange à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto e considerando a sua natureza reciclável, este Conselho adotará 
a logística reversa, conforme determinação contida no inciso VI do artigo 33 – por 
meio de termo de cooperação a ser firmado entre o Conselho Nacional de Justiça 
e o fabricante do produto, visando destinação final ambientalmente adequada do 
material, após seu uso. 

8. OBRIGAÇÕES DO CNJ 

8.1 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado. 

9. PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da 
contratada, por ordem bancária, nos prazos dispostos nos artigos 5, § 3º, ou 40, 
inciso XIV, letra “a” da Lei 8.666/93, conforme o caso,  quando mantidas as 
mesmas condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos: 

a) apresentação de nota fiscal/fatura de acordo com a legislação 
vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando 
regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS 
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida 
pela Justiça do Trabalho; 

b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 
contratada. 

9.2. A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no 
Edital, na Nota de Empenho ou com qualquer circunstância que desaconselhe o 
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pagamento será devolvida à Contratada e nesse caso o prazo previsto no item 
20.1 será interrompido e reiniciado a partir da respectiva regularização. 

 

9.3. A empresa optante pelo Simples Nacional deverá encaminhar, 
juntamente com a Nota Fiscal, sempre que houver fornecimento, declaração em 
conformidade com o Art. 6º da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012. 

9.3.1. No caso de não ser apresentada a declaração, serão retidos 
todos os tributos e contribuições no pagamento a ser efetuado. 

10. SANÇÕES 

10.1. No caso de atraso injustificado para entrega do material no prazo 
estabelecido pela Administração, bem como para eventuais substituições, a 
contratada ficará sujeita às multas e demais penalidades previstas na legislação 
vigente e no Edital.  
 
  


