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CENTRAL DE SUPRIMENTO
GERENCIA CORPORATIVA

CARTUCHO
pAGINAS

DE ESPECIFICACOES

E INSPECAO DE MATERIAlS

DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3600DN

ESPECIFICACAO:

- 14.000

ECT NQ 111127

1.1 - FINALIDADE: A presente descric;:ao tecnica define as caracterfsticas
do
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3600DN - 14.000
pAGINAS.
1.2 - CODIGO: Conforme 0 Sistema de Classificac;:ao de Materiais, 0 item aqui
especificado sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de
sua administrac;:ao, pelo seguinte c6digo: 707007100.
1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados,
descrito a seguir.
1.3.1 - Constituicao: 02 cartuchos
identificac;:ao do fabricante.

completos,

se requeridos

conforme

0

no Edital, conforme

aqui descrito,

com a

2.1 - CARACTERisTICAS GERAIS: Cartucho de toner para impressao a laser, cor
preta, adequado para 0 usa no equipamento XEROX PHASER 3600DN (14.000
paginas, 5% de cobertura), acondicionado em embalagem individual de forma
a garantir a total inviolabilidade do conteudo.

2.2.1 - Rendimento: 0 cartucho devera ser capaz de imprimir, no mfnimo, 700
c6pias de um ret€mgulo chapado em preto, em folhas no formate A4,
conforme 0 modele indicado no desenho 01, em anexo, e/ou sera
pesada a quantidade de toner contida no cartucho para certificac;:ao se
suficiente para impressao das paginas exigidas.

e

2.2.1.1 - Configuracao:
Os valores acima indicados serao mensurados
considerando a configurac;:ao padrao de fabrica da impressora e
o disposto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 19752, no que couber.
~
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2.2.2 - Oualidade de Impressao: Intercaladas ao teste de rendime 0
cartucho indicado no subitem 2.2.1, serao impressas folhas de tes
formato A4, sendo 03 impressoes de cada um dos modelos, conforme
desenhos 02, 03 e 04, anexos.
2.2.2.1 - Avaliacao: As folhas impressas (subitens 2.2.1 e 2.2.2) nao
poderao apresentar, por ocasiao dos testes praticos, defeitos de
impressao, tais como:
- Linhas verticais e/ou manchas brancas na impressao;
- Manchas identicas equidistantes em relac;ao
vertical da
folha impressa;
- Ausencia de copia ou pagina parcialmente branca;
- Gradiente de cor na imagem impressa;
- Imagens sem nitidez e/ou outros defeitos que prejudiquem a
utilizac;ao do documento impresso.

a

•
•
•
•

Vestlgio de vazamento;
Riscos ou manchas no cilindro OPC;
Pec;asfaltantes, quebradas ou com defeitos;
Falta de lacre e/ou dispositivo de travamento adequado, de modo a
permitir boa impressao apos 0 transporte e armazenamento;
Erros causados por falhas na identificac;ao do cartucho pela impressora,
como 0 nao reconhecimento do chip.

•

2.4 - PRAZO DE VALIDADE: Devera ser informado6 prazo de validade do material,
devendo constar em rotulo
parte as informac;oes VALIDa ATE _/_
e
condic;oes de estocagem, faixa de temperatura, umidade, exposic;ao a raios
solares, etc. a prazo de validade nao deve ser inferior a 6 meses.

a

3.1 - EMBALAGEM BAsICA: as cartuchos deverao ser lacrados em saco plastico
preto, de forma a proteger 0 material da ac;ao da luz, poeira e umidade, e
embalados em caixas de papelao onduladorcontendo 01 unidade, rotuladas,
com protetores laterais internos que se encaixam nos cartuchos e impec;am 0
seu contato com as extremidades da caixa, garantindo protec;ao eficiente
contra impactos durante 0 transporte (ex.: air pack, berc;o de pasta celulosica
ou sintetica ou similar).
3.2 - ROTULAGEM: Nas embalagens e no cartucho deverao estar contidas, alem das
informac;oes do fabricante/fornecedor, as seguintes indicac;oes:
-

Nome do Fornecedor;
Nome Padronizado do Material;
Codigo do Material;
Numero e Ano do Contrato/Autorizac;ao de Fornecimento;
Mes/Ano de Entrega.
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cAPiTULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - lOTE ENTREGUE: Sera efetuada a inspe<;ao de qualidade de lotes entregues
conforme descrito abaixo.
4.2 - INSPECAO I (Integridade): Sera efetuada atraves de amostragem, conforme
NBR-5426 da ABNT, sendo utilizado como Unidade de Produto 01 (um)
cartucho. Plano de Amostragem Simples ou Duplo. Nfvel Geral de Inspe<;ao I.
Regime de Inspe<;ao Normal, Severo ou Atenuado. Nfvel de Qualidade
Aceitavel 4,0%.
~
4.3 - INSPECAO II (Desempenho e Qualidade de Impressao): Sera efetuada por meio
de amostragem, conforme NBR-5426 da ABNT, sendo utilizado como Unidade
de Produto 01 (um) cartucho. Plano de Amostragem Simples ou Duplo. Nfvel
Especial de Inspe<;ao S1. Regime de Inspe<;ao Normal, Severo ou Atenuado.
Nfvel de Qualidade Aceitavel 4,0%.4.3.1 - 0 fornecedor devera apresentar, na entrega de cada pedido, 0 laudo
de ensaio de rendimento do cartucho, conforme Norma ABNT NBR
ISO/IEC 19752 (metodo para determinar rendimento de cartucho de
toner monocromatico - preto - para impressoras eletrofotograticas),
emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO para a norma acima
mencionada. Os ensaios para emissao do laudo devem ter sido
realizados e conclufdos ha no maximo 6 (seis) meses antes da data de
entrega do pedido. Os cartuchos mencionados
no laudo devem
corresponder ao modelo, marca e capacidade dos cartuchos entregues.
4.4 - IUlGAMENTO PARA INSPECOESI E II: As Normas NBR 5426 e 5429 c1assificam
os defeitos em Toleraveis, Graves ou Crfticos. Para as inspe<;6es citadas nos
itens 4.2 e 4.3, serao consideradas para julgamento de recusa ou aceita<;ao
dos pedidos apenas as unidades defeituosas
CRiTICAS. As unidades
defeituosas GRAVES serao convertidas em CRiTICAS, sendo que a cada
ocorrencia de 3 (tres) unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-a como 1
(uma) unidade defeituosa CRiTICA. As unidades defeituosas toleraveis nao
serao consideradas. Para 0 laudo citado no item 4.3.1, deverao ser informados
a marca e 0 modelo do material no documento. Em caso de nao entrega do
laudo ou a sua apresenta<;ao com algum tipo de irregularidade ou data de
emissao invalida, todo 0 lote sera recusado.

5.1 - A presente especifica<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao, substitui
a DT ECT NQ 077/2010 e revoga os dispositivos que conflitarem com as
determina<;6es aqui expressas.
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