
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO CAF Nº 011/2003 

 

 

Considerando as necessidades de orientar e disciplinar 

todas as Unidades  Administrativas da Universidade, sobre o Serviço de recarga de tinta para cartuchos 

de impressora que será realizado por profissionais da empresa contratada, Cartech – Comércio de 

Produtos de Informática Ltda. 
 

O Coordenador de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, 

 

INSTRUI:  

 
I – Será de responsabilidade da Coordenadoria de Administração e Finanças a compra de 

bisnagas de tinta que serão armazenadas e distribuídas pela Divisão de Almoxarifado, 

mediante requisição de material informatizada via SICOR, ficando a empresa contratada 

encarregada de realizar as recargas dos cartuchos das impressoras, periodicamente nos 

setores. 

 

II  - As secretarias dos setores deverão solicitar esse material, via SICOR,  para cada impressora, 

de seu órgão, sendo 01(uma) bisnaga de cada cor (preta, yellow, magenta e cyan) para os 

cartuchos que estão em uso e mais 01(uma) bisnaga extra de cada cor para reserva. 

a) Ao término de cada bisnaga dos cartuchos em uso, deverá ser solicitada outra, via 

SICOR, ao Almoxarifado, mediante a devolução da vazia (como é feito com “cascos” de 

cartuchos vazios), de forma a manter , sempre, no setor uma carga completa 

sobressalente. 

 

III - A contratada só efetuará o reabastecimento nas impressoras cujos cartuchos estiverem 

identificados com a etiqueta de controle e possuírem a “ficha de controle de recarga”, 

fornecidas da empresa. 

 

IV - Os cartuchos “condenados” (que não puderem mais ser reabastecidos), deverão ser trocados 

normalmente por outros novos, via SICOR, através da devolução do casco vazio 

(identificado com a etiqueta de controle da empresa contratada) juntamente com o “laudo 

de condenação” fornecido pela empresa contratada que deverá, se for o caso, retirar a tinta 

do cartucho preto “condenado” para que a mesma possa ser utilizada posteriormente. 



do cartucho preto “condenado” para que a mesma possa ser utilizada posteriormente. 

 

V - A contratada estará autorizada também, ficando a julgamento da empresa sobre a necessidade 

ou não, a efetuar a limpeza da caixa de sujeira das impressoras atendidas. A limpeza será 

feita no próprio setor. 

 

VI - Somente o representante da empresa contratada poderá efetuar a recarga nos cartuchos. 

 

VII - As impressoras e/ou cartuchos não relacionados na lista em anexo, continuam a solicitar 

cartuchos normalmente, através de requisição de material informatizada (Sicor) e 

apresentação do casco vazio. 

 

VIII - As impressoras de convênios não estão incluídas nesta instrução de Serviço (não serão 

reabastecidas), continuando assim, a solicitar cartuchos de tinta via Compra Direta através 

do SICOR. 

 

IX - Serão recolhidos os cascos de cartuchos vazios que, porventura, estiverem em posse dos 

setores, tendo em vista que só será recarregado o cartucho que estiver identificado com a 

etiqueta da empresa contratada. 

 

X – Todo e qualquer cartucho que apresentar problemas referente à qualidade de impressão, 

falhas, vazamento de tinta ...etc, ou sobre o atendimento prestado pela contratada, deverá 

ser comunicado imediatamente através de Comunicação Interna (CI), ao Almoxarifado 

Central-DM, para que sejam tomadas as devidas providências. 

 

XI – A presente Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

                        Universidade  Estadual de Londrina, 29 de outubro de 2003 

 

 

Prof. Luis Fernando Pinto Dias 
Coordenador de Adm. E Finanças 

 

 


