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CÁ]IAM MUNICIPAL DE lNiO BERNARDO
CNPJ: 07 ó29. 520.'0Wl 47
Rú Coh.so Nesto, 12l5{enttu. CEP ót 5504tN)
Saô Betuar.lo

MÁ

PROJETO BÁSICO
OI

-

OBJETO:

ContÍalâção de Empresa especializâdâ na pÍestâção de serviços de impÍêssão
Câmara Municipal de Sâo BemaÍdo (MA).
02 _

ffáficÀ de inteÍesse dâ

JUSTIFICÀTIVÁ:

A contatação pretendida faz-se necessáLri4 visto qüe são itens de usos rotineiÍos e indispensáveis à
consecução dâs âlividades da Câmara Municipal de São BemaÍdo.
03 - ESPI]CIFICAÇÁO DO OBJETO:
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ENVELOPES CR 26X]6 COLORIDO BCO

CAIXA C/lOO EN\ELOPES
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COM IOO TOLHÀS
FOLHA DE NíEMORANDO ]5X2] BL COM
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BLOCO DE ANOTAÇÔES BL COM

1OO
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BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE
COMBUSTIVEL BLC C/IOO FOLHAS
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FORMATO 6OXJO PC]' C/IOO UNID
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ENVELOPES TIMBRÂDOS TAM G CAIXA

COM

12

l.l

ll

I]N ID

80

TJNID

80

BI,

EL)

IOO

ENVSLOPES
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ESTADO I'O MARANHÃO

CAMARA MANIC]PAL DE S.io BERNARD{)
CNPJ: 07-629. 5 20/0N I 07
RLa Corego Neíor n2 l 5-Cehto. ( l:P: ó5 5504n

CARIMBO AUTOMATICO TAM P
CONTENDO I UNID

ls

It)

40

UNID

l8

UNII)

l6

UN

LETRAS ACM EM ALUMINIO MEDINDO

l6

30 X20 CM COM A DESCRIÇÀO'CÂMARA

MUMCIPAL DE SÀO BERNARDOLETRAS ACM EM ALUMTNIO MEDINDO
22 X 16 cm COt\Í À DESCRTÇÀO "PODER

1i

LEGISLATIVO"
VAI,OR TOTAI,
O,I

. DAS OBRIGAÇÔDS
4.I . DA CONTRATANTI]
4.1.1

-

ExeÍcer a fiscalização da enfega do material, por servidor ou comissão,

especial&ente designado pela Cânara Municipal de São Àemardo;

4.1.2 - Proceder aos pâgamentos devidos à ConÍatâda:
4.1 3 - Proporcionar todâs âs facilidades para que a Contratada possa proc€deÍ
à
e,ltÍega do material deÍtro do estâbelecido neste pÍojeto Básico.

-

-

4.1_4

_-

Rejeitar

especificaçõês;

o

maleriâl que não satisfizerem aos padrões exigidos

nas

4.1.5. Aplicar à Contratâda as sânçôes administÍativas previstas na legislaçâo

vigente

4.2 - DA

CONTRATADA

-

proceder

4.2.1
a enhegâ do mâterial adjudicados, de conformidade com o
quánhtattvo e âs especificáções conslantes do item 3 do presente pÍojeto
Básico e da sua pÍoposta
comercial;
4 2.2 - Providenciar a tooca à6 su,!s expensas, no pÍazo máximo
de l0 (dez) dias
corridos, do malerial eDtregue com defeitos de fabricaçãã e que nâo conespondam
as especificaçOes
solicitadas;

n r_, Respoflsabilizâr-se pelos danos causados diretamente à Administrâção
ou a
: sua culpa ou dolo durante período
reÍcerros. deco_Ímte de
o
de mtrega do material, não implicando
oorresponsabilidade do Pod§I Público ou de seus agontes ou prepostos;

,

4.2.4 - Manter inalterados os preços e coÍdiçães propostas;

-4.2.5

-

z

Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embâlageÍn,

seguÍos, taxas, fietes e demais encargos que venlarn incidir na entrega do

maúal;
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4.2.6 - Laryar na nota Iiscâl as especiíicações do
coÍstanles do objeto deste Prqieto Básico;

4.2.7 - Não tra$ferü â terceiÍos, total ou

pévia

e expressa anuência da Contratante;

mrtã, at;;A; iíã;;;;

pücia! o fomecimento do mâteÍial

s€,Il a

05- DA f,NTREGÂ:
- Os itens deverão ser snfegues
.do produro
.5.1
âlé o seu uso. as embâlâgens que

em embalagens reststmtes que proporcrone integrialade

eíiuere- . àtadas serao releitajas;'

5.2 - A etrtÍega dever.á ser realizâda peÍarte o Fiscal do Contrato, que
adotará os sêguiÍtes

proc€dimentos:

de posse dos dosumentos apres€ntados pela CON IRATADA e
. umaa)lraProvisoriametrte:
oe
do conúalo e dâ pÍoposta tespechra Íecebera os bens pâra verificaçâo
de
especificaÉer quantidade, qualidade. prazos. preços, embalagens
e outràs dados pertinentes
q €ncontrando inegularidade, fixará prazo pâra carreção peia COMteTÀOa,
meaiante
retiradâ do eqúpaÍnento, ou aprovando. receberá proüsá.iÁente
os benf Àil"
;;;'

apos recebimsnto pÍoüsorio, verificaçâo da inregridade
e
for o caso, e sendo aprovadàs, nos exatos termos
do Projeto Biísico e da proposta vencsdoÍq s€rá er"ti"aao o ."""[ú*toi"iiituo.

P:fil*:-""aÍe:

--^,,__^"b-)
reatlzâçao de tesles de l-uícionamento, se

5.3

-

Em caso de iÍregularidâde nâo sanadâ pela CONTRÂTADÀ a
Comissâo de
*""_inloa a ôONfnei-eff pam apti"açao
de penalidades;
"

^

._

Recrbimento reduzirá a terÍno os fâtos oconialo.

5.4 - Os custos da subsritutçâo dus Íens rejeitados corÍerão
exclusivamente à conta da

ConEatadai

t
rrens mtregues â CONTRATÀNTE d6vem s€r originâis
,^^_
l.ado.ouo, Íecondiciommmto)
-l retorrna
(sem uso.
em regxne normal
produçâã,

comercialrTado normaimente atÍa\és dos canâis dJreu.nau
ao

de

faU.i!_r.

de fáóncâ e novos
sendo produto Dovo e

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não
esteja mais disponivel no meícado, a
CONTRATADA d€ve substiruir oor *'
um rum
co a mesrna qualidade e especificação tecnica
do pÍoduto
ro.u a.rr'rrru olr arlro.
5.7 - Os produtos deveriâo estar âcondicionados
de forma compativel paÍa a sua conservâção,

fibrca
peto fabricânre. devendo apÍ..*i*
..t*ura.n. .Ot ,r.
l:- do pÍoduto
,racrados
com a toenrltcaçâo
A excecào quanto ao Iacle dâ êmbalagem"_
serà para aqueles produlos
compÍados em quantidades inferiores a menor emUa"g..

i*i

:Tl"lj:::.:

"*p"d,du
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P&{ZO, LOCAL DE ENTRXGA

E

pão

fJn-J;; -"

VIGÊNCh

6.1. A Contratâda antes de inici& os serviços, alem
de observar as
CoNTRATANTE, deverá âprcsentaÍ provâ (R*"ti.*ô Érori.à;"iaãã^r"ã"r] oriartações da

à"ai-a., p_"

4

ü
ESTAN) N) MARANEÃO

(:AMÁ]U MUMC]PAI, DE §1O BERNÀRIN,
CNH: A7-629. 52UaUt 47
Rua Coneso Nestô. k2ls-Centru. CEP:65 550-000
Sào ?Ehdtu*,MA

apÍovaçâo do setor solicitarte no pr.uo de ate

l0

(dez) dias úteis após o resebimento da Nota

F:mpenho:

G

6.1.1 - A CONTRATADA devfiá entÍegâi de fonna cornplet4 os itens contratados deDtro
do prôzo de aré 20 (vinte) dias úteis a contáÍ da data de aprovaçâo das provas (Recebimento
Proüório).

6.2 - O mâterial objeto do presente pÍojeto Básico deverá ser entregue na sede dâ CâmâÍâ
Municipal de São Bemardo - MA, localizada na Rua Conego Nostor no2l j-Centro, CEp: 65.550_
000, aos cúdados do SupeÍvisoÍ do setoÍ competent€.

6.3
07 - DO

A ügência seÍá até31/1212020.

PÀGÁMf,NTO:

7.1 - O pâgarhento seÍá feito pela Crâmam Municipal de São Bemardo - MA, ern moeda
corente nacionâI, mediante TratrsfeÍàcia Banciiria Eletrô;câ, direto na Conta da CootraJada
e
ocorrsá até no máximo de 30 (t-inra) diâs após a data do recebimento definitivo do material
solicitado na etapa, mediante a apresentação dâ competente Nota Fiscal oü Fatura;

7. l.l - A CONTRATADA deveÍá protocolâr na sede
destâ CârnaÍa a solicitação de
pagaÍíento, assinadâ e carimbada peio representanle letsâl da empÍesa em papel
tirnbrado,
contendo o nô do pÍocesso licifatóno. as informaçÕes para crédito em conta
corrente como:
nome e número do Banco, nome € núrÍneÍo da Agência e número da
cont4 âÍexando â Nota
Fiscâl devidamente atest4 emitida sem râsuÍâ, em letra b€Ín legível,
Junlanente com cópia
qo contratq cópia da nola de çmpenho como rambém
aã-r" ""*lJà". atualizadas:
Certificado de RegulaÍidad€ de Situaçào do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço FCTS, Certidão de Débitos Trabalhistas CNDT, Ceíidâo Negadva
de'óébito.i,mio à
Previdência Social - CND. Certid.ào Conjúta Negauva de Déüos Relativos
a Tnbutos
Federais e à Divida Ativa da União, expedida por órgâos da Secraaria
da Recerta Federal do
Brasil e da procuradoria Geral da Fazenda Naciãíd, e ceÍidões negativÀs
de débitos
expedidas por órgâos das SecretaÍias de Fâzendâ do Estado e
do Mrmicipiã.

^

as

7.2 - Como condição paÍa Administrâçâo efetuâr o pâgamento, a
Conhatada deverá manter
mesnâs condiçôes de habilitaçâo;

7-3 - O ret bimento não exclui a responsabilidade da ContÍatada pelo
pe.feim desempeúo
do maerial fomecido. cabendo-lhe sanaÍ quaisquer rrregulandades à"i*áa^
a, ,,ir,."çao
do Íefendo mâiúiâl

ir-ái

74 -

A nota fiscâyfatura deverá ser eÍnitidâ pela
FópÍia ContÍatâd4 obrigatori:uneote mm o
CNPJ com que foi cadatrado no departamento d"'"rarJ* á" fo_o"ao.".
1úr11o
11*lçp 19
oa L âmara Mu clpal de São BemaÍdo, constante ainda dâ Nota de
Emperúo e do Contsato. nâo se
admitindo notas Iiscais/fatuÍâs einitidâs com outro CNPJ, mesmo de fili"is

d"

ou a^

-àt ir.
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08_ CRONOGRAMA DE DESI]MBOLSO

8.1 O cÍonograÍna de desembolso ssrá realizado em única parcela no valoÍ de R$ J â
paÍtir do recebiúento definitivo do objeto solicitâdo na etapa nos termos da alinea ..b,', inciso XIV
do aÍt. 40. da ki Federal n" a.666/93.
09- DA GARANTIA:
9.1- A Contratada gaantirá plenâmente a qualidade do objeto deía licitaçâo, bern como a
reposição dos itens que esrivsrem em desacoÍdo com o Projeto tsásico.

Sâo Bemardo

- MA" 0l dejulho

.=:==o.r--Francisco Célio Bezerra
A\sessot íla (--dmara Municipal de São Bem.trdo

Apova

o

em

0l I l) t 70í/
o Josó

Tribüzide CâÍvâlho

ra Munrcil1|de São Bernordo -MÀ

de 2020.

