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PROJETO BASICO

01-oBrETO:

Contratação De Pessoa Jurídicâ Especializâdâ Pârâ Píestâção De Serviços De Digitalização De

Oocumentos do exer€i€io 202O para envio ao TCÊ MA, pertêncentes à Cámarâ Municipal de

São Bêrnardo/MA.

02 - tusTlFtcÂTtva:

Dada a dinârnica do fluxo de documentos gerados pelas diversas atividadês dêsempenhadas
pelos setores tanto de apoio operacional, como burocrático, tanto dâ sua atividâde fim como
atividade meio, bem como â necessidede de envio dos inúmeros processos de pagamehto ê
demâis documentos para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, faz-se necessária a

Contratação de Contratação De Pessoa Juíídica Especiâlizada pârâ Prestação de Serviços de
Digitelizâção de Documentos do exercí.ao 2020 para envio ao TCE MA, pertencentes à Câmare
Municipal de São Beínardo/MA.

03 - ESPECTHCAçÃO DO OBTETO:

a) Contratação de empresâ pêrâ prestação dê serviços de digitalização do acervo de
documentos, conforme descrições abaixo:
b)ldentificação de pâstas e documentos;
c) Prepâração dos documentos para digitàhzaçào;
d) Digitalização em formato PDF Pesquisável, que será com equipamentos da empresa
contratada, dentro das dependências da Cámara Municipalde São Eernardo;
e) lndexação dos documentos digitalizados com indexador a ser definido pela Câmara
Municipal de São Bernardoj
f) Arrumâção dos arquivos após a digitalizaçâo e catalogação para que seja jdentiflcado e
locali2âdo fisicamente com referência que deve êstar contida no ôrquivo digitalizado;
g) Os arquivos deverão ser entregues em mídia digital e Pendrive a Câmara Municipal de 5ão

Bernardo;
h) Declaração de sigilo total das informâções contidos nos documentos a serem digitalizadâs,
com assinatura do responsável legal pela empresa.
j) O mâquinário útilizâdo pâre íealizâção dos serviços objeto desta licitação deverá ser dê
responsabilidâde da licitante vencêdora, não sendo âutorizedo á mesmâ â utili2âr quâlquer
equipamênto da câmarâ Municipal de 5ão Bernardo.

Os seryiços serão executados e distribuídos da seguinte forma:
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04 - DAS OsRrcAçÕES

4.1 . OA CONÍRATANTÊ

4.1.1. Exercer a fiscalização da instalação das máquinas, por servidor ou
comÍssão, êspecialmente designado pelâ Câmara Municipâl de São Bernardo.

4.1_2. Proceder âos pagamêntos devidos à licitânte vencedora.

4,1.3. Proporcionar todâs as Íacilidâdes para que a licitante vencedora possa
proceder à entrega do material dentro do estôbelecido neste projeto Básico.

especificações;
4.1-4. Rejeitar âs máquinas que não satisfizerem aos padrões exigidos nas

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sânções admjnistrativâs previstas na
legjslação vigente;

4.2 - DA CONTRATADA

4,2.1. Manter inalterados os preços e condições das propostas;

4_2.2. Responder por todos os ônus decorrentes do trensportê de embelagem,
seguros, taxas, fretes e demaas encargos que venham incidir na entrega do mâtêrialj

4.2.3 Responsabilirar-se pelos danos ceusados diretamênte à Câmara ou a
tercearos, decorrente de sua culpa ou dolo durante o pêríodo em prestar o serviço, nâo
implicando corresponsabilidade do poder público ou de seus âgentes ou prepostosj

4.2.4. Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos iÍens, de modo idêntico
àquelas constântes do objeto deste Projeto Básico;

4.2.5. Não transferir a tercêiros, total ou pêrcial, o fornêcimento dos itens sem
a prévia e êxpressa anuência da Contrâtante; 
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ITEM UND PREçO TOTAT

01 Serviços digitalização de todo o àcervo
processual físico refêrente ao ano d€ 2020 em
PDF com OCR, orgânizados conforme lN-
TCEIMA pêrtêncentes a Câmara Municipàl de
São Eernardo, incllsive procêssôs de
pasamento, com fornêcimênto de mão-dê-
obra êx6lusivã e todos os equipamentos ê
materiais necessários pâra suporte e completâ
execucão dos servicos.
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4.2-6 - PossuÍ atendimento pessoâl e especializado, para contato com a
Contrêtante;

4.2.7 - Manter o suporte técni€o disponível 24 (vintê e quatro horas) por dia, 7
(sête) diâs por sêmane;

4.2.8 - Prestar suporte técnico sem nenhum ônus parâ a CONTRATANTÉ,
mesmo quando for necessária e atualizeção, o trenslado e a estada de técnicos ou qualquer
outro tipo dê serviço necessário para garantir o cumprimento do objeto;

4.2.9 Repassar à CONIRATANTE, durante a vigência do Contrato, todos os
preços e vântagens, sempre que esses forem mâis vantâjosos pâra Câmara Munícipal de São
Beínârdo, do que os oÍertàd05 no Contràto,

4.2.10, pagar todos os tributos, contribuições Íiscâis e paraÍisceis que incidam
ou vênhàm â tnctdir, diretà e tndiretamentêj

4.2.11 - S!bstituir qualquer êmpregâdo a pedido
julSado indesejável ou rn(onvpnrente ao (prviço;

do CONTRATANTE, quando

4.2.12 Mânter durâhtê todo o período de vigência do contrato, todâs es
condições que ensejarâm a sua habilitação na licitação e contÍat;ão.

0s - DA ENTREGA E pREsraçÂo Dos sERVtços:

5.1 o prâzo de vigêncja do contrato deverá ser até 3I/12/2020 a contar dâ
datâ de essinatura do mesmo, podendo ser prorrogado de comurn acordo entre as pârtes, dostermos do inciso do ârtago 57 da Lei S.666/93. O prâzo de execução será ae:O ltrintal dias apartir da solicitação.

5.2 - Satisfeitâs as exjgências do Recebimento defjnidâs nestê Termo deReferênciâ sêrâo lavrâdas o Termo de Recebimento deÍinitivo do ."t"ri"i-açi 
"tir"aoentregue;

- 5.3 , Em caso de irregularidade não sanade pelê CONTRATADA, a Comissão deRecebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à cOruinnferre p"."
aplicação de penalidades.

5.4 , A entregâ deverá ser rêalizâda perante o Fiscaldo Contrâto, que adotêrá
os seEuintes procedimentos:

a) Provlsoriamentê: de posse dos documentos âpresentâdos pele
CONTRATADA e de umâ via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens
pâra verificação de especiÍicações, quântidâde, qualidâde, prâzos, preços, embâtagens
e outros dados pertinentes e, ehcontrando irregulàridâdê, fix.rá pr.zo para correçãg_-.
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pelâ CONTRATADA, mediante Íetirada do equipamento, ou aprovando, receberá
provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) DeÍinidvamentêi após recebjmento provisórao, verificação da integridade e
realização de testês de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos êxatos
termos do projeto Básico e da proposta vencedorâ, sêrá efetivado o recebimento
definitivo.

5.5 - Em câso de irregulâridade não sânada pela CONTRAÍAOA, a Comissão de
Recebimento rêduzirá a termo os fâtôs ocorridos e êncâminhârá à CONÍRATÂNTE para
âplicaçâo de penâlidades;

5.6 Os custos da substituição dos itens rejeitâdos correrão exclusivamente à
contâ da Contratadâ;

5.7 - Todos os itens entregues a CONTRATANTE devem ser originâis de fábrica
e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal de p-rodução, sendoproduto novo e comêrcializado normalmênte através dos cê;ais dê revenda do fabricante.

5.8 - Na eventualidade dê um dos itens do objeto não estejâ mais disponivel no
mercado, a CONTRATADA deve substitui
técnica do produto fora a" linh" or rrp",il.lot 

um co'' a mesmâ qualidade e especificação

5.9. A licitante ao exeautar os serviços dêverá manter o máximo de zêlo e
cautela, com os documentos oficiais dâ Cámara, sendo lesponsável por qualquer extravio,
raSurâr etc.

5.10 Os documentos â serem digitalizados será de a€ordo com a indícação dasecretâria responsáver, mediante a conveniênciâ da presidênciâ da câm".", d"ntro oo ri.it"totallicitado.

06. DO PAGAMENÍO:

6.1 , O pagamehto será feito pêla Câmarâ Municipal de São Bernardo, em moedâcorrente nacional, mediânte Transferência Eletrônica Bancária, direto em contâ corrêntê daContratàdâ e ocorrerá de forma antecipâdâ, na data de assinaturâ do contretô, mediante a
apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura.

6.1.1- JustiÍlcâ-se â formâ de pâgemento êstipulado no sub-item 6.1, visto que
é um pedodo que essas êmpresas possuem enorme demanda, e nec.ss;tam uma larantia qr.,e
o CoNTRATANTE honrará o contrato, visto que são inúmeras as ocorrênciâs aelesistenciaspor parte dos CONTRATANTES causando assim preiuízos âos CONTRATADOS.

6.1.3 2- A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Cámara a soticitação
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, -_contendo o ne do processo licitatório, as informaçôes parâ crédito "* .ont" .oi*nt" .;;;=-
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FjsÊal devidâmente atesta, emitidà sêm râsura, em letra bem legível, juntamente com cópia do
contrato, cópiã da nota de empenho como também as demâis ceÍtidôes atuâlazadês:
Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantiâ do Tempo de Serviço, FGTS,
Certidão de Débitos Írabathisras - CNDÍ, Certídão Negativa dê Débito junto à pievidência
social - cND, certidão conjuntâ Negativa de Débitos Rêrátivos a Tributos Federâis e à Dívida
Ativa da União, expedidâ por órgãos da Secrêtaria dâ Reaeita Federal do Brasil e da
ProcuÍadoria Geral dâ Fazenda Nêcionâ|, e certidões negativês de débitos expedidas por
órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do MunicípÍo.

nome e número do Bânco, nome e número dâ asênciâ e númàro dãiãiiã,liã ião a ruota

São Bernardo- M4,06 dêjanêiro dê 2O2O

l

6.2 - Como condiçâo pâra Adminjstrâção êfetuar o pâgamento, a licitante vencedorâ
deverá manter âs mesmas condições de hâbiljtaÇão;

6.3 O recebimento não exctúi a responsabilidade da contratade pelo perfeito
desempenho do mâterial fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer úregularidades JetectaUas
quândo dâ utilização do referido materiâl;

6.4 A notâ fiscâl/fatura deverá ser emitídâ pelâ própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no cNpr com que foi cadastrado no departar"rto dã.aa".t.o d"fornecedores da Câmara Municipa, de São Bernardo, constante ainda dâ Notâ de Empenho edo Contrato, não se admitindo notas Íiscaisfaturas emitidas com out.o Ctpl, i".mo a" nfi"i.
ou da matriz.

07 _ CRONOGRAMA DE DESEM80Ls0

7.1- O cronogramâ de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir
dâ assinatura do contrato, nos termos de âlíneâ,,b,,, inciso XtV do 
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".8.666/93.
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