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ESTÁD0 Do MAk4t\tHÃo
CAMAM MaNICIPAL DE §ío BERNÁRDo

ciiPJ. 07-ó29. 520t000 I _07
Ruà ('oaeso Nesíot n2ts-Ceitró, CEp: ó5 550 ttOO

São BenardolMÁ
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&
PRoJETo BÁsIco

01 - OBJETOT

- AquisiÉo de Supnmentos ê Matenát
Câmara de Sáo BeÍnârdo/MA

Permênente de lnformática para

02 - JUSTIFICATIVA:

A âqutsrcáo dos referdos equipâmenlos de tnformátrca toma-sefundamentar e essencrar para a conlinuidade oat'ai,uioaa"i-"0ãini"iiãijrJ",*t:"n,""" 
"finálístrca pâra o born desemoenho das 

-âtividades 
rnstrruciona;s, e-'g1ra;inàã 

""",r,satisfaçáo dos usuáÍios e da populaÇáo asstsrloa

. Dessa forma. a aquisçáo desles equipamentos de informáticá possrbllúaráuma manerÍa de aumenrar e oorencrâÍ,rêr a produtivrdadê 
"-ã 

qrària1iã.àãJ"a,r,o"o""pêrtinentes a cada departamênto. Íeduzindo o tempo de respostê às demândas, oÍerecêndosegurança e trânquitidade aos diversos setores aa camà?a,-for.tãr""ãão"-o,pil"",to a"economicidade e dê melhor êproveitamento do, recrrsos f,nanceiro" 
'

03 - ESPECTFTCAÇôES DO OBJETO:

3.í. A indicáÉo da mârca do item 4 sê Justrflcê em razão da sua compatíbrldade com aimpressora já existente da marca Kvôctr;a cMse, sendo rnv-táv; pãnãiü,"u"ü",çao a"produto de maÍcâ disrinta. sob oena oe jnvraoirraaae té;; 
";, 

;;;-t'e-Á;'; à;'ií,#llu*," ,aconsolidada do TCU. Acórdáo 1292/2003. Orgâo Jutgâdor ptenário. RetâtoÍ: i,rin;;;; Augustosherman Cavatcênt. DOU 1Sl09/2003

ITEM UND OTD- PREçO UNIT. PREÇO TOTAL
01

NOTEBOOK QUAD CORE 4GB 32OGB
ITLA 14" WNDOWS 10 UNID 1

02 (Íuncronat Desklet UNID 1_ §tstema W-LED
DimensÕês 195 po,egadas / 495 cm -
Desempenho 432.00 (H) x 23976 rvr
RêsoluÇâo 1 600 x 9OO a 60 ttz - MemOita
Kam de 6GB - HD de S00GB

UNID 1

1
o4 cpu tnter corãlí dãlãõr:iãã-iããããã-]

Conexão VGA. pS2, RJ4S, 3x aud,o - UNID

05
Estabilizador EVS Lrne sOOVA Fuit Ranoe
Black - TS Shara UNJD 3

24
06

ronne' de'mpre-íãI!ãiããTFFTS-
1124 - lúodelo TK - 1í02 ou simrlar dê

mêsma compatibjlidade
UNID

TOTAL :
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CNPJ: 07-ó29_ 520/000 l -07
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04 - EXECUÇÃO OOS SERVTçOS E SEU RECEBTMENTO:

4.í O recebimento deÍinitivo do objêto não êxclui a responsabilidade dâ Contratada petos
prejuízos resultêntes dê incorreta execuÉo do contrato.

05 - OBRIGAÇóES DA CONTRATANTE

5.í Exigir o cumprimento de iodâs as obngaçÕes assumidas pera ricitantê vencedora, deacordo com este Termo ae Referêncra, o coniraio a ser frrmaOo Ja proposta cie preços;s.2 Designar servidor como Eyecutor pâra o contr"to 
"o 

qr"ii"áã inãrmbidas as atribuiçôesde íiscahzâcào
5.3. NotrÍ;r a licilânte vencedora, por êscrito, da ocorrênciâ de êvêntuais imperfeições naenkega dos produtos:
5.1. pagaÍ a licitantê contratâdã o valoÍ resultante cta presteção do servaço, no prazo econdiÇôes estabêlecidos nêste instrumênto, com OeOuçao àaeve,ntuais gtosas;s.5. Efetuar as rêtênçóes tnbutánês oevioas soura ó';àtói oa 

-üà-tã 
iiscayratura rorneciaapela contratada.

5,6. Fornecer todas as anformações ou esclêreqmentos e condtÇóes necessáhas à plenaexêcução do contrato a ser celebrado
5.7. Solicitar, em tempo hábil, â substituiçào ou correção dos produtos que nào tenham sidoconsldêredos adequados:
5.8. Emitir, páreceres sobre os atos relativo-s á êxecuÉo do contrato, em especial, quanto aoacompânhâmento e frscahzaçáo da prestâçêo oos servços

06 - OBRIGAÇOES DA LICITANTE CONTRÁTADÂ:

6 'l -Píoceder a entrêga dos píodutos adiud,cados de conformidâc,e com o quênlllativoeoas especilicaçôes constanles do rtem 3 do pÍesente pÍolelo Bástco e oa suã proposta

62 - provrdenciar a lrocê. às srras expensas, no prazo máximo de 10 (dez) diascorrdo-s do veicuto enrreguê com deretos a!- i"ol'""ii,í 
" qrl,'iio" i.rl..Joj"ou. u"especificâções solicitadâs:

. 6'3. - Responsãbirrzâr_se peros danos causados dirêtamente à Administrâção ou atercerros,. decoÍrênte de sua culpa ou doto.durânre o p";id; l;;"i;g;'ão'i)jcuro, naormprrcanc,o coÍresponsabrtrdade do podeÍ pubtico o, o" séri ãjíÉi o'r;-ràil;", -
6.4 - lltânter inalterados os prêços e condiçôes propostâs;

6.5 - Respondêr por todos os ônus decoÍÍêntes do transporte c,o veÍculo, seguros,taxês, fretes e demâis encargos qLe venham incioi, na enr,eg; àã uá:ãuiã

66 - LanÇar nâ nota frscal âs êsoeciícêÇÕes do vêiculo, de modo idêntÍco àquelasconslantes do objêto desre proleto Básioo.

6 7 - Nào transferir a terceiros. totât
edital, sem a prévia e erp,"""" unren",JoJ 3[ 

pêroêl 
eo 

fornecrmento do obleto prevrsto neste

ú_

N1
o/

6.8 - Odentar têcnicamente os responsáveis pela opêÉÉo do veiculo, fomecendo os
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Sdo Bemardo/MA

PL
cc,
a

esctêrêci mentos nêcessrnos ao s;ul;EGlunci;;;ã;i;

07 - saNçÕEs aoMtNtsTMTtvas:

.. . Pelo dêscumprrmento de quarsqueÍ cláusutês ou condições contratuals, seÍáoapticêdas ês penâtidades prêvistas nê Lei Feder."t L"in.;ó ooolsrã-" píáii""iír'Àã'ooen,te

08 - FtscALtzÂÇÃo E coNTRoLE:

8., O executor nomeado parê a Íl§calizaÇáo do contrato registrará todas as ocorrênciâs e asdeficjências verificadês em relatórjo, cuja cópia será enJminhaO" ã 
"rnpi"-"'i "ontrat"Ou,objêtivândo a imêdiâta correção das irregularjdades apontadas.

8.2 O Executor solicitará à licitântê contratada, pára íins de fiscalização ê pêrâ eÍeito depagamento, os seguintes documenlos:
a) c€rtidâo Negêtiva de Débitos Rêralivos às contribuições previdenciárias e às dêTercêrros, expedrda peta secretafla dê Rece[a Feáeà oo ãi""iiiÀn"ro xr a"portanê Conlunta pcFNi RFB-no 3 de 2 5.2OO7L oO""r"Oo'ã Oi'"iã"t[no 

",.t 
a, ao_ Decrêto no 6 106 dê 30.4 2OO7:

b) CertiÍcado dê Rêgularidade do_Fundo de GaÍêntia por Tempo dê Serviço _ FGTS,fornecido pele cEF _ caixa economica ieoeraL áãv, j#ãn-t"" 
"üãiilloo tr"i n."8.036/90);

c) C^êíidão de Regulâridáde com a Fâzenda do Municípro;d) Ceíidáo de regulandade retâtiva- a .débttos inadrmplidos perante ê Justiçê doTrabatho, mêdiânte a apÍesentaÉo dê cerl,aao negjtiua,-eÃ-ffi üt,0"a", qr"pocterá ser obtida no ste www.tst.llrs.br/certida

8.3 As exigências e ê atuacáô .lâ. fiscaÍizaçáo peÍa sEF em nâda restringem aresponsêbitjdêde, única, integrát ê exctusiva ;"';;piesã 
"io-nir"Éà" 

'nl"iu""ion".rn" 
aexecuÇão do objêto

8.4 Não obstânte â licitante contratadâ seja o único e exclusivo responsável pelâ execução detodos os servjços, a sEF rêservê_se no direito dê, 
""_ 

qr" a. qrrrqrã, ioi-rní r""n,n1" 
"plênitude dêsta responsâbilidadê, exercêr a mais ampta ê completa iscatiiaçJo sotre ossêNiços, dúêtamente ou por prêpostos des,gnados.

09. VIGÊNCÁ OO CONTMTO:

. Os.Contratos firmêdos parâ fornecrmento dos mateÍêis objeto deste documento teráovtgênc|a até 31t1212O19, a contaÍ da data de sua assinatura

,IO - DO PAGAMENTO:

10 1 ' O paqêmento será íêúo ôêtacâma.a Municipal de Sào Bêrnardo/MA - MA, emmoêda corrente nacronat medranrê r;nsferência er;àãí" ÊÉti#"ã, 'ái'^:l;'li 
"on," 

o"Contrâtada e ocorreÍá até no máxtmo.lê 30 (lrinta) dias âpós a data do recebimento definitivodo objeto soticlado na etapâ, mediante a apresentàçao oa i:ompeteniÀóãÉ-i""u] ài r"tur",
í0.í..1 _ A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Càmara a
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ob

aa2
:4-

soltcrteÇão de pagan ento assinad@
em papel trmbrado contendo o no do procêssô licitatório, as inÍormaçÕ;s para creOito
em conta correntê como: nomê ê número do Banco, nome e númóro dá Agência e
número da conta, anêxândo a Nota Fiscâl devidêmente atêsta, emitida sem .aãu,a, em
letra bem legÍvê|, juntamente com cópia do contrato, cópiâ da nota de empenho como
também as demais cêrtidões atualizâdãs: CenrÍicado dê Regularidadê dê situacão do
Fundo de GaÍantia do Tempo de SeÍviço - FGTS. Certrdão-de oeOrtos fãoafnltás _
CNDT, Certidào Negâtiva de Débrto lunto à previdência Sociat - CND, Ceridão
conjunla Negêtiva de Débttos Rêlatrvos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
êxpedida pôr órgâos da Sêcretariâ da Rêcêita Federat do Brasil ê aa procuràJoiia
Geralda.Fazênda Nacionât, e certrdões negativas dê débitos expedida" por Oi!ão" ãàs
Secretarias de Fazenda do Estado e do Municipto

. - 10.2 - Como condiçáo paÍa Administração efetuar o pagamênto, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condiçÕes de habilitáçáo;

103 - O recebimento não exclur a respoôsabilídade da Contrâtada pêlo perfejto
desempenho do veícuto fornêcido, cabendo-lhe sanar quarsqueÍ irr"sri"rúiJeJêtect"a""
quando da Lrtilização do referido veículoi

10 4 - A nota Íiscal/fatura deverá sêr emiltda pela píópria Contrêtada, obÍiqatoriâmentê
com o número de inscrjção no CNpJ com que Íor cadastr;do no depênamenú àJcàoastro aefornecedoÍês da^Cámara Í\runicipât dê Sáo Bêrnardo/t\4A _ nn, ccinttante àiniã ãã ruot, OuEmpenho e do Contrato, náo se admitindo notas Íiscais/fêturas emitidas com outro CNPJ,mesmo de Íiliais ou da matriz.

1í - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

- 11.1 -O cronograma de desembolso será mensal no vêlor estimando de R$ _,confome quantitativo soticitado, nos têrmos da at,nea,,b,,, inciso XtV do ãrt. iô]ã"Lir"a".ur
no 8.666/93.

são Bernardo - MA, 28 dejaneiro de 2019.

nn-_Vlr"=uJ'-r--"À-rr-!.<.t,-' :c*^Ii :
Crisonete Montelro Costa

Asaessora da Câman Municipal de
Sâo Behado


