
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 
77.423-250, Gurupi/TO      Telefone: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

Pág. 1 de 03 

Fls.: _____________ 
 

Rubrica: _________ 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo Nº 2021.02.080026 
 
 
A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto 
no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua 
Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada Aquisição de 
Cartuchos de Toner´s para a Fundação/Universidade de Gurupi-UnirG, mediante realização de 
licitação pública na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) - Sistema de Registro de Preços, do tipo 
MENOR PREÇO – POR ITEM, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:  

 

1- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

 

Item Especificação Unid. Quant. 

1 

Toner preto CB435A (35A), p/ impressora HP Laserjet P1005, 
componentes 100% novos, lacrado, original ou similar ao original 
em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de 
impressão de no mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre 
qualquer defeito de fabricação. 

UND 14 

2 

Toner preto CB436A (36A), p/ HP Laserjet M1120, P1505, 
M1522N, M1522NF, componentes 100% novos, lacrado, original 
ou similar ao original em rendimento e qualidade, resultado 
profissional, capacidade de impressão de no mínimo 2.000 folhas, 
com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 25 

3 

Toner preto CE505A (05A), p/ HP Laserjet P2055, P2035, 
componentes 100% novos, lacrado, original ou similar ao original 
em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de 
impressão de no mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre 
qualquer defeito de fabricação. 

UND 40 

4 

Toner preto Q2612A (12A), P/ HP Laserjet Séries 1010, 1012, 
1015, 3015, 3020 e 3030, Componentes 100% Novos, lacrado, 
original ou similar ao original em rendimento e qualidade, 
resultado profissional, capacidade de impressão de no mínimo 
2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 40 

5 

Toner preto Q2613A (13A), p/ HP Laserjet 1300, componentes 
100% novos, lacrado, original ou similar ao original em rendimento 
e qualidade, resultado profissional, capacidade de impressão de no 
mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de 
fabricação. 

UND 10 

6 

Toner preto Q5949A (49A), p/ HP Laserjet 1160/1320, 
componentes 100% novos, lacrado, original ou similar ao original 
em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de 
impressão de no mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre 
qualquer defeito de fabricação. 

UND 10 

7 

Toner preto Q7553A (53A), p/ HP Laserjet P2014 P2015 M2727 
2014 2015 2727 P2015DN, componentes 100% novos, lacrado, 
original ou similar ao original em rendimento e qualidade, 
resultado profissional, capacidade de impressão de no mínimo 
2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 10 

8 

Toner preto ML 1610 SCX-4521D3, p/ Multifuncional Samsung 
SCX-4521F, componentes 100% novos, lacrado, original ou similar 
ao original em rendimento e qualidade, resultado profissional, 
capacidade de impressão de no mínimo 2.000 folhas, com garantia 
sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 10 
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9 

Toner preto MLT-D104S, para impressora Samsung ML 
1860/1665 XAZ laser printer, componentes 100% novos, lacrado, 
original ou similar ao original em rendimento e qualidade, 
resultado profissional, capacidade de impressão de no mínimo 
2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 10 

10 

Toner preto CE285-A (85-A) p/ impressoras HP laserjet p1102 
p1102w m1210 m1212 m1130 m1102 m1132 1102, componentes 
100% novos, lacrado, original, ou similar ao original em 
rendimento e qualidade e resultado, capacidade de impressão de 
no mínimo 2.000 folhas, com garantia sobre qualquer defeito de 
fabricação. 

UND 10 

11 

Toner preto (TN-750) p/ impressoras BROTHER HL5440D 5450D 
5470D 5470DWT 6180DW 6180DWT MFC8710DW e MFC 
8790DW, componentes 100% novos, lacrado, original, ou similar 
ao original em rendimento e qualidade e resultado profissional com 
garantia sobre qualquer defeito de fábrica. 

UND 10 

12 

Toner preto (TN-1060) P/ impressoras BROTHER HL1110, 1110-
R, 1112, 1112-R MFC1810, 1810-R, 1815, 1815-R, DCP 1510, 
1510-R, 1512, 1512-R e DCP 1610, componentes 100% novos, 
lacrado, original, ou similar ao original em rendimento e qualidade 
e resultado profissional com garantia sobre qualquer defeito de 
fábrica.  

UND 200 

13 

Toner preto 504H 50F4H00, p/ impressoras laser Lexmark. 
componentes 100% novos, lacrado, original ou similar ao original 
em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de 
impressão de no mínimo 5.000 folhas, com garantia sobre 
qualquer defeito de fabricação. 

UND 

 
 
 

20 

14 

Toner preto MLT D203U p/ impressora Mult Funcional Samsumg 
modelo M4070FR, novos, lacrado, original ou similar ao original 
em rendimento e qualidade, resultado profissional, capacidade de 
impressão de no mínimo 12.000 folhas, com garantia sobre 
qualquer defeito de fabricação. 

UND 40 

15 

Toner preto (TK 1147) p/ impressoras KYOCERA ECOYS 
MODELO M2035 LASER PRINTER, novos, lacrado, original ou 
similar ao original em rendimento e qualidade, resultado 
profissional, capacidade de impressão de no mínimo 12.000 folhas, 
com garantia sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 10 

16 

Toner preto OKI45807115 p/ impressoras OKIDATA modelos 
ES4132 ES4192 ES 5162 ES 5112 componentes 100% novos, 

lacrado, original, capacidade de impressão 12.000 folhas, com 
garantia sobre qualquer defeito de fabricação. 

UND 40 

 

2. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 
2.1. O Objeto será adquirido de forma parcelada conforme necessidade da Fundação UNIRG, não 
estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado.  

 
2.2. A(s) Fornecedora(s) terão o prazo MÁXIMO de 10 até (dez) dias corridos para a entrega, 
contados a partir do recebimento do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos 
da Fundação UNIRG, podendo ser prorrogado mediante requisição e autorização da Administração 
conforme sua conveniência. 

 
2.3. Todas as despesas referentes ao fornecimento, embalagem, entrega, frete, seguro, taxas, tributos, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, dentre outros, ainda que específicos que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, são de responsabilidade da Fornecedora. 

 
2.4. O Órgão Gerenciador se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em 
desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do 
padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
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2.5. Os objetos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 
pelos órgãos competentes de controle de qualidade, ambiental, industrial, ABNT, INMETRO, ANVISA, 
legislações especíicas, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, 
inciso VIII da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor 

 
3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Administração Pública, no ato da 
ordem de compra, no Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, 
na Av. Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 
Gurupi/ TO, das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, ou em outro horário vigente na Instituição quando 
da data da entrega, e/ou em lugar a ser designado pelo Órgão Gerenciador 
 
4. FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado através de rede bancária, após a confirmação da entrega dos 
materiais no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal, 
depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora/Detentora da ARP, conforme especificado 
abaixo:  
a) Até R$ 2.000,00 (dois mil reais) - 30 (trinta) dias;  
b) Acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - em 03 (três) parcelas de iguais valores, em 30 (trinta), 60 
(sessenta) e 90(noventa) dias. 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
 
5.1. As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos próprios 
da Fundação UNIRG. 
 
6. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 
 
6.1. Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao 
art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão MANIFESTAR seu interesse de participação mediante o 
encaminhamento a esta Comissão, da sua Intenção de Registro de Preços - IRP, formalizado e 
aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a 
estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento 
licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 13 de agosto de 2021. 

 
 
 

Gurupi - TO, aos 03 dias do mês de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

Telma Pereira de Sousa Milhomem  
Pregoeira da Fundação UNIRG 
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