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PROJf,TO AASICO

OI _ OBJETO:

Contmtâçâo de Empresa especializada na prestâção de serviços de impÍessão gráfica, de
interesse da Câmârâ Municipal de Sào Bemardo (MA).

02 _ JUSTIFICATTVA:

A contrataÉo prctendidâ faz-se necessâria, üsto que são itens de usos rotheiros e
indispenúveis à consecução dâs atiüdades da Câmara Municipal de Sâo Bemardo.

03 - f,SPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

ITtrM UNID QTD PRECO UNTT.
PREÇO
TOTAL

01
ENVELOPES GR 26X36 COLORIDO BCO
CAIXA Ci IOO ENVELOPES UNII) li0

02
PA?EL TIMBRADO PRETO E BRANCO BL
COM lOO FOLHAS LNID 80

03
FOLHA DE MEMORANDO ]5X23 BL COM
IOO FOLHAS BL 80

0.1
BLOCO DE ANOTAÇOES BL COM IOO

FOLHAS Lt llD 80

05 CARTÀO DE VISITA CX COM IOOO LNID LNIT) t8

06
BLOCO DE AUTORZÂÇÀO DE
COMBUSTIVEL BLC C/IOO FOLHAS BI- 80

o7
ADESIVO LOGOMARCA DA CAMARA
FORMATO 6OX3O PCT Ci]OO TJNID

Lrl\llD 80

08
CÁPAS PARA PROCESSO COLOR]DO TAM
C PACOTE COM 50 CAPAS

LNID 80

09
ENVELOPES TIMBRÁDOS TAM G CAIXA
COM IOO ENVELOPES Lli.llD 80

t0 E}.{VELOPES TIMBRADOS TAM M COM
IOO ENITLOPES UNID IJO

ll FNVII OPFS I IVBRADOS I AM P COM IOO
ENVELOPES LNII) Et)

l2 DOSSIE DO FIJNCIONARIO 3IX45 BL IOO
FOLHAS LT}IID EO

l3 CRACHA DE IDENTIFICÀÇÀO PACOTE
COM 50 I]NID UNIT) E1]

t.l CATAS PARA PROCESSO PRETO E
BRÁNCO PACOTE COM 50 CAPAS LNID 50
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l5 CARIMBO AUTOMATICO TAM P
CONTENDO I I]MD UNID .10

L6 QUADRo 65 x 45, ACRiLrco / AcM,
ADESTVO TRANSPARENTE INVERNIZÀDO UNID

t1 LETREIROS 50 X 40 (ACM ESPELHADO) UNID

VALOR TOTAL

04 . DÁS OBRIGAÇOES

4.T - DA CONTRATANTE

4.1.1 - Exercer â fiscalização da enlrega do material, por servidor ou comissão,
especialmente designado pelâ CâmaÍa Municipal de São Bemardo;

4.1.2 - Proceder âos pagâmentos devidos à licitante vencedora:

4.1.3 - Proporcionar todâs as facilidades parâ que a licitante vencedora possa
proceder à enhegâ do material deÍrtro do estabelecido neste Projeto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o materiâl que não satisfizercm aos padrões exigidos ms
especificações;

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora âs sanções admiristmtivas preüstas na
legislação vigente.

4.2 - DÁ CONTRÂTADÀ

4.2.1 - Proceder a entrega do
quantitativo e âs especificaçõ€s constantes do
proposta §omercial;

material adjudicados, de conformidade com o
item 3 do p.esente Projeto Brísico e da sua

4.2.2 - Providenciar a úoca, às suas exp€nsas, no pÍazo máximo de t0 (dez) dias
corridos, do mâterial enÍegue com defeitos de fâbricação e que Íào coÍespondam as
especifi cações solicitadâs;

4.2.3 - Responsabiliar-se pelos danos causados düetamente à Adminis[ação
ou a terceiros, deconente de sua culpa ou dolo durante o periodo de entrega do rnaterial, úo
implicando corresponsabilidade do PodeÍ Públiso ou de seus agentes ou prepostos;

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas:

4.2.5 - Responder por todos os ônus decormtes do traNporte de embalagem,
seguros, taxas, fretes e demais encargos que veúam incidir ía entrega do material;

4.2.6 - LaÍç t na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico
àquelas constartes do objeto deste Projeto Básico;
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4.2.7 - Não transferir a terceiros, totat ou parcãI,-ãããiããG-ãããã-
sem â préüa e expressa anuência da Contrâtanlei

05 _ DA ENTRXGA:

5.1 - Os itens deverào s€r entregues em embalagens resistentes que proporcione
htegídade do produto até o seu uso, as embalâgens que esliverem violadas serão rejeitadâs;

5.2 - A entregâ deverá ser realizada perante o Fiscal do Contmto, que adotará os
seguintes procedimentos:

r) Provboriâmente: de posse dos documentos aprcsentâdos pelâ
CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, recebeú os bens
pam verificação de especificações, quantidade, qualidade, pmzos, preços, embalagens e
outros dâdos pertinentes e, encontmndo irregularidade, fixará prazo para correçâo pela
CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá
provisoriament€ os bens, mediante reciboi

b) Defiritivâmentê: âÉs recebimetrto provisório, verificaçào da integridade e
realização de testes de fuDcionamento, se for o caso, e sendo apmvados, nos exatos
termos do Prcjeto Básico e ala proposta vencedora, seú efetivado o recebimento
defmitivo.

5.3 - Em caso de irregularidade nâo sanada pela CONTRATADA, a Comissào de
Recebimento reduziná a termo os fatos ocorridos e encamiúaná à CONTRATANTE para
aplicâçâo de penalidades;

5.4 - Os custos dâ substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da
Contratada;

5.5 - Todos os itens entregues â CONTRATANTE devem ser originais de fábrica e
novos (sem uso, rcforma ou recondicionamento) em aegime normal de produção, sendo produto
novo e comercializado tormalmente âlravés dos canais de reveDda do fabricante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto Íão esteja mâis disponivel no
mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma quàidade e especificação
tecnica do produro Íora de Iiúa ou superior.

5.7 - Os prcdutos deverâo estar acondicionâdos de foma compatível paü â sua
conservação, em embalagens de fábrica, lacmdos pelo fâbricante, devendo apresentar em suas
embalâgens rótulo com a identificaçào do produto. A exceçào quânto ao lacre da embalâgem
sená pam aqueles produtos comprados em quantidades inferiores a menor embâlagem expedida

OÓ _ PR,MO, LOCAL DE EN]'RTGA E !'TGÊNCh



6.1. A empresá vencedora antes de iDiciar os serviços, além de observar as oíetrtações
dâ CONT&q,TANTE, deverá apresentar prova (Recebimento Proüsório) do material já
finalizado, para âprovâção do setor solicitante no prâzo de até lO (dez) dias úteis após o
recebimento dâ Nota de Empeúo;

6.1.1 - A CONTRÂTADA deverá entregar de forma completa, os itens coúrâtados
dentro do pmzo de âté 20 (vinte) dias úteis a conta. da data de aprovação da§ provas
(Recebimento Provisório).
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6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deveÍá ser entregue na sede dâ
Câmara Municipal de São BemaÍdo - MA, localizádâ na Rua Conego NestoÍ no2ls-Centro,
CEP: 65.550-000, aos cuidâdos do Supervisor do setor competente.

6.3 - A vigênciâ será ate 31ll2l2ll9.

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Câmara Municipal de São Bemardo - MA, em moeda
corrente Dacional, mediante TünsferêDcia Banciiiia Eletrônica, direto na Conta da Contratadâ e
ocorreni até no máximo de 30 (trinta) dias aús â data do recebimento definitivo do material
solicitado nâ etapa, mediante a apresentação da competente Nora Fiscal ou Faturâ;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar Da sede desta Cârnar-â a solicitação
de pagarnento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o n' do processo licitatório, as hformações para crédito em coíta
coÍeflte como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da
conta, anexaído â Nota Fiscal deüdamente atesta, emitidâ sem rasuú. em letla bem
Iegív€I, juntamente com cópia do contrato, cópia dâ trota de empenho como também âs
demais ceÍidôes atuâlizadas: Certificado de RegulaÍidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Cerridão de Débitos Trabalhistas - CNTDT.
CeÍtidão Negativâ de Débito junro à Preüdência Social - CND, Certidâo CoDjuDta
Negativâ de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedidâ
por órgâos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoriâ Geral da
Fazendâ Nacional, e certidôes negativas de débitos expedidas por órgâos das Secretadas
de Fazenda do Esrado e do lvlunicipio.

7.2 - Como condiqão para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de hâbilitação:

7.3 - O recebimento úo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempeúo do material fomecido, cabendo-lhe sanar quâisquer irregulaÍidades detectâdas
quando da utilizaçào do referido material;

7.4 - A nota fiscayfatua deveú ser emitida pela pópria Contratada, obrigatoriamente
com o Drímero de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de
fomecedorcs da Câmam Municipal de São Bemardo, constante ainda da Nota de Empenho e do

Rúíri
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08 _ CRONOGRAMÂ DE DESEMBOLSO

8.1 - O cronogmma de desembolso será realizado em única parcela no valor de RtS _,a_paíir do rerebim_ento definitivo do objeto solicitado na etapa, nos termos da alinea ..b,,, incisoxlv do art. 40. da Lei Fedeml n. 8 666/S1

09 _ DA GARÀNTIÂ:

.^_ -j 
r A lrcirârte vencedora garântiná plenamente a qualidade do objeto desta licitação,

oem como a reposiçào dos ilens que eslrveÍem em desacordo com o pÍojelo áásico.

se admitindo notas fiscais/faruras emitidas com out.oõNFJ. meGãlãT'ilãiili

São Bernardo _ MÀ" 15 de abril de 2019.
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Crisotrete Mortêiro Costâ
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