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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Redes  

 
Número Processo: 0005614-50.2021.8.01.0000 
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
Assunto:

INFORMAÇÃO

 

À DITEC,
 
Em resposta ao Despacho nº 27645 / 2021 - PRESI/DITEC da Diretoria de Tecnologia da

Informação, (1092034) e ao Despacho nº 27580 / 2021 - PRESI/DILOG da Diretoria de Logística, (1091747),
informo que o toner hp laserjet CF258XC, foi recebido do almoxarifado e instalado na quinta-feira, 30/11/2021, às
10h, na impressora  HP Laserjet PRO MFP M428fdw de patrimônio: 061293 e número de série: BRDSO140Y8
da GECON  - Gerência de Contratação, para teste de amostra, com finalidade de verificar a qualidade do referido
toner.

Nesta segunda feira, 06/12/2021, às 09h:05, foi retirado o toner de amosta hp laserjet
CF258XC, da HP Laserjet PRO MFP M428fdw da GECON, que imprimiu os trabalhos da unidade, normalmente
com o toner de amostra, sendo a impressão de qualidade, sem manchas, assim como o toner não soltou pó na
impressora, foi verificado que o referido toner continua em bom estado de utilização.

O material encaminhado a essa GERED para teste atendeu às exigências técnicas desta TI.
Informo ainda que foi entregue nesta segunda-feira, 06/12/2021, às 09h:24 o toner de amosta

hp laserjet CF258XC, para o servidor Fábio de Rezende Silveira da Supervisão Regional Área de Gestão de Bens
e Materiais e Inventário Patrimonial e Recebimentos - SUPAR

Abaixo, imagens do tonner de amostra:
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É a informação.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jean Carlos Nery da Costa, Gerente, em 06/12/2021, às 09:19,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código
verificador 1094037 e o código CRC 669A1793.
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