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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

PROJETO BÁSICO

Aprovo o presente Projeto Básico, nos termos da Lei
nº 8.606/1993 e do Decreto Estadual nº 2.648/2007.

Em: 05/02/2023

emasoChefe de Qabintt overnador
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO A U“ 1.1 Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos, com fornecimento de todo
material necessário, visando atender as necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Amapá,
conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação do presente objeto visa atender às solicitações provenientes dos diversos setoriais do
Gabinete do Governador relacionadas à confecção de carimbos, necessários ao regular
desenvolvimento das atividades institucionais e administrativas, especialmente pela demanda
proveniente do ingresso de novos servidores públicos e das mudanças na estrutura organizacional em
cargos e funções, o que gera a necessidade de reposição, bem como de substituição de carimbos
desgastados;
2.2 Por fim, é importante esclarecer que, não obstante o GABGOV disponha de meios para assinatura
de documentos na forma eletrônica, ainda subsiste a essencialidade da utilização de carimbos para
variados documentos físicos, sendo, portanto, indispensável instrumento que confere autenticidade e
identidade aos seus subscreventes.

e CLÁUSULA TERCEIRA - DA METODOLOGIA PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO
.3.1 À contratação do objeto deste Projeto Básico se dará mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO,

atendendo ao disposto no Art. 24, inciso II c/c Art. 26, parágrafo único, ambos da Lei nº 8.666/1 993,
através do procedimento competitivo de COTAÇÃO ELETRÔNICA, conforme disposto na Portaria nº
402/2017-PGE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES
4.1.0 objeto demandado através deste Projeto Básico deverá estar em consonância com as normas
técnicas em vigor e legislação pertinente e atender as especificações técnicas mínimas e quantidades
constantes no Anexo| deste Instrumento;
4.2 Em caso de divergência entre a especificação dos itens descritos no catálogo de materiais do SIGA
e a constante no Anexo| deste Instrumento, prevalecerá a descrição deste Projeto Básico;
4.3 As marcas/modelos citados no Anexo | prestam-se, tão somente, a referenciar a empresa
participante quanto aos requisitos que devem estar presentes no produto cotado, servindo, portanto,
como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o objeto pretendido, de modoa afastar
eventuais dúvidas que possam ser suscitadas. Destarte, será aceito pelo GABGOV, sem restrições,
produto similar aos indicados, que atenda às especificações mínimas contidas neste Projeto Básico.
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GABINETE DO GOVERNADOR,
UNIDADEDE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CLÁUSULA QUINTA - DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
5.1. Durante o fornecimento do objeto deste Instrumento, será exigido que a empresa fornecedora se
mantenha em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com todasas condições de
habilitação para a contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT);
5.2. Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, certidão ou declaração, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em folha timbrada, com a identificação e assinatura do
responsável legal do órgão declarante, comprovando ter a empresa participante lhe prestado,de forma
satisfatória, serviços compatíveis em características, com o objeto deste Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da previsão orçamentária
oriunda dos recursos alocados no Programa 04.122.0005.2294, Elemento de Despesa 339039 — Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 101, Unidade Gestora Gabinete do
Governador.

CLÁUSULA SÉTIMA - LOCALE CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
7.1 A empresa deverá fazera entrega dos carimbos solicitados em perfeitas condições de uso, no local
especificado no subitem 7.1.1, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente
normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min,
correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc.;
7.1.1. Palácio do Setentrião, sediado na Rua General Rondon, nº 259, Centro, Macapá/AP, CEP
68.908-908.
7.2 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições
estabelecidas neste Instrumento;
7.3 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua
Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Instrumento;
7.4 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Instrumento será
recebido, mediante recibo, da seguinte forma:
a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e
quantidades;
b) Definitivamente: por um servidor ou comissão de recebimento, nomeados pela Administração
contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação.
7.5 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido
pelo servidor ou comissão de recebimento,no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.6 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização
total da(s) pendência(s);
7.7 Após as verificações de que tratam os subitens anteriores e providenciadas as correções quando
necessárias, a fiscalização do contrato, assinará uma cópia da solicitação dando os serviços porconcluídos;
7.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional
da contratada pelos prejuizos resultantes da inobservância das obrigações assumidas..

CLÁUSULAOITAVA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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8.1 Os carimbos deverão ser fornecidos pela futura contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da solicitação da contratante. Em caso de solicitação de prova de layout, este
prazo deverá ser contado a partir da data de aprovação da prova pelo fiscal do contrato;
8.2 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo estabelecido, deverá
encaminhar à contratante solicitação de prorrogação de prazo de entrega de material e/ou prestação
de serviço, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado,
e o novo prazo previsto para entrega do material e/ou prestação do serviço;
8.3 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada na forma da lei e de acordo com osprincípios
de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da decisão proferida;
8.4 Em caso de denegação da prorrogação do prazo, e caso não cumpra o prazo inicial, a empresa
contratada ficará sujeita às penalidades previstas para atraso na entrega de material e/ou prestação de
serviço.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
9.1 Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas,
qualquer objeto que apresente vício ou defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau
Uso;
9.2 Para os carimbos, a empresa deverá oferecer garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos
de matéria prima e/ou fabricação, contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional
para a contratante;
9.3 Constatado o aparecimento de vício de fabricação dentro do prazo da garantia, a contratada será
instada a repará-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a sua notificação. Caso a contratada
não realize o reparo do objeto no prazo estabelecido ou se em decorrência da extensão do vício o
reparo não seja possível, deverá substituí-lo no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
10.1 Nos termos doart. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou efeitos observados;
10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pelo
GABGOV deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;
10.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ouvícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade comoart. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993;
10.4 Durante o período de prestação dos serviços, a empresa deverá manter preposto, aceito pelo
GABGOV, para representá-la sempre que for necessário.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO DE CONTRATOEVIGÊNCIA
11.1 A presente contratação será formalizada por intermédio de Instrumento Contratuale terá vigência
de 12 (meses), a contar da data de sua assinatura;
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11.2 A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do Instrumento Contratual
correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenhodeverá ser atendida no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser
prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração:
11.3 A recusa injustificada da empresa adjudicada em receber a Nota de Empenho implicará no
descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas;
11,4 A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada, como solenidade de
tratamento recíproco, ao ato formal de assinatura do respectivo contrato;
11.5 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do Contrato que guardem absoluta conformidade
com sua minuta, em expressão e substância:
11.6 Ao assinar o Instrumento Contratual e retirar a Nota de Empenho, a contratada adjudicada obriga-
se a prestar Os serviços, conforme especificações e condições contidas neste Projeto Básico, seus
anexos e na proposta apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a regular prestação do serviço, mediante
O processamento normal de liquidaçãoe liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado
da Fazenda do Estado do Amapá (SEFAZ-AP):
12.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s)
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto ao Gabinete do
Governador do Estado do Amapá, para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei
8.666/93 e no Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011, em seusarts. 6º e 7º, inciso II;

12.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim
como os números da respectiva agência e da conta corrente em quedeverá ser efetivado o crédito;
12.4 O Gabinete do Governadordo Estado do Amapá reserva-se aodireito de descontar da(s) Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de
penalidade aplicada durante a execução contratual;
12.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto geredireito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Projeto Básico, bem como de acordo com as Normas Técnicas vigentes;
13.2 Reporou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não correspondam
com o solicitado neste Projeto Básico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
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13.3 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou
venhamaincidir sobre a prestação dos serviços e apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pela Administração:
13.4 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga,
até o local indicado neste Instrumento;
13.5 Assegurar à Administraçãoodireito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam
de acordo com as condições estabelecidas no presente Instrumento, ficando certo de que, em nenhuma
hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas;
13.6 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração
contratante;
13.7 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto
fornecido;
13.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita:
13.9 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento
dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários:
13.10 Manter-se, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações
assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico;
13.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando
devidamente autorizada pela Administração contratante;
13.12 Assumir a responsabilidade por todas as providênciase obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência da Administração contratante:
13.13 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
13.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da Dispensa de Licitação (Cotação Eletrônica);
13.15 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) quesejam compatíveis com o regime dedireito público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstos neste
Projeto Básico;
14.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
exigidas;
14.3 Permitir livre acesso dos empregadosda empresa às suas dependências para a entrega do objeto
a ser fornecido;
14.4 Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto deste
Projeto Básico dentro das normas estabelecidas;
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14.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da empresa;
14.6 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento;
14.7 Comunicara contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias:
14.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de
comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002 e, na Lei nº
8.666/93, a licitante e/ou a contratada que:
a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou
retirar a nota de empenho;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato:
9) comportar-se de modo inidôneo;
h) fizer declaração falsa;
|) cometer fraude fiscal.
15.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções:
a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a contratante;
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Instrumento, até o máximo de 15% (quinze
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicados oficialmente;
c) multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) suspensãode licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente descredenciamento
do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo deaté 05 (cinco) anos;
9) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
contratante pelos prejuízos causados.

Gabinete do Governador
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15.3 Também ficam sujeitas às penalidades doart. 87, IIl e IV da Lei nº 8.666,de 1993, as empresas
e os profissionais que:
a) tenham sofrido condenaçãodefinitiva porpraticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
15.4 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados:
15.5 Ao ato configurado como de corrupção, a aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o rito previsto na Lei nº 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e o procedimento previsto na Lei nº
8.666/93 e na Lei nº 9.784/99;
13.6 Para fins do Capítulo |I-B, o qual elenca os seguintes artigos 337-E, 337-F, 337-G, 337-H, 337.,
337-), 337-K, 337-L, 337-M, 337-N, 337-0, 337-P, estes terão aplicação imediata em virtude do
disposto do art. 194 da Lei nº 14.133/2021;
15.7 A aplicação das penalidades é de competência do GABGOV:
15.8 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade
competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,o graude comprometimento do interesse público e o prejuizo pecuniário decorrente das irregularidades
constatadas;
15.9 As situações dispostas no art. 78 da Leinº 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração,
a rescisão unilateral do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
16.1 As empresas participantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a
documentação referente ao pleito, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não
incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de
acréscimo dos preços propostos.

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2023.

é
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ANEXO |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES

LOTE 001
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COM
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.e ITEM TIPO DE SERVIÇO QTD|UND

CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - Material corpo: plástico; Material
base: plástico; Formato: retangular; Comprimento: 38 mm: Largura: 14 mm; Tipo

1
mecanismo: retrátil, Sistema de gravação: fotopolimero; Características
adicionais: autoentintado, com almofada integrada na cor preta e substituível;
Projeto: conforme o modelo do órgão. Marcas/Modelos de Referência: Trodat
4911, Marck 38x14, Nykon N302.
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - Material corpo: plástico; Material
base: plástico; Formato: retangular; Comprimento: 47 mm: Largura: 18 mm; Tipo

2 mecanismo: retrátil, Sistema de gravação: fotopolímero; Características
adicionais: autoentintado, com almofada integrada na cor preta e substituível;
Projeto: conforme o modelo do órgão. Marcas/Modelos de Referência: Trodat
4912, Marck 47x18, Nykon N303.

100|Serv.

150|Serv.

Gabinete do Governador
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GABINETE DO GOVERNADOR
UNIDADE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ANEXO II

MODELO DA PROPOSTADE PREÇOS

AO GABINETE DO GOVERNADORDO ESTADO DO AMAPÁ
Endereço: Av. General Rondon, nº 259, Centro, Macapá/AP, CEP 68.908-908

Razão Social da empresa participante:
inscrita no CNPJ (MF) n.º e inscrição estadual n.º

, estabelecida no (a)
(Rua, avenida, nº, Bairro, CEP, Telefone, e-mail), apresenta proposta para a contratação de empresa
especializada na confecção de carimbos, com fornecimento de todo material necessário, visando
atender as necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Amapá, conforme condições,
especificações e quantitativos constantes na tabela abaixo:

LOTE 001
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COM
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

VLR|VLR
ITEM TIPO DE SERVIÇO QTD|UND|UNIT|TOTAL

(R$)|(R$)
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - Material corpo:
plastico, Material base: plástico; Formato: retangular;
Comprimento: 38 mm; Largura: 14 mm; Tipo mecanismo: retrátil;

4
Sistema de gravação: fotopolímero; Características adicionais:
autoentintado, com almofada integrada na cor preta e
substituível, Projeto: conforme o modelo do órgão.
Marcas/Modelos de Referência: Trodat 4911, Marck 38x14,
Nykon N302.
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - Material corpo:
plástico, Material base: plástico; Formato: retangular;
Comprimento: 47 mm; Largura: 18 mm: Tipo mecanismo: retrátil;

2 Sistema de gravação: fotopolimero; Características adicionais:
autoentintado, com almofada integrada na cor preta e
substituível; Projeto: conforme o modelo do órgão.
Marcas/Modelos de Referência: Trodat 4912, Marck 47x18,
Nykon N303.

100|Serv.

150|Serv.

VALOR GLOBAL (R$)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (por extenso)

Gabinete do Governador
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VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.

DADOS BANCÁRIOS: Banco: XXX Agência: XXX Conta corrente: XXX

DECLARO:
1. Que por ser de meu conhecimento, submeto-me a todas as cláusulas e condições deste ProjetoBásico e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;2. Declara, outrossim, que o objeto ofertado, está de acordo com as especificações técnicas equantidades constantes no Projeto Básico:
3. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargossociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outrasdespesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da Dispensa de Licitação, bem como otransporte do equipamento das dependências da contratante, até a sua sede, e o retorno deles aoslocais onde se encontravam instalados, sem custos adicionais à contratante.

Cidade - UF, de de 2023.

Nomee assinatura do representante legal da empresa participante
(n.º da carteira de identidade/órgão expedidore n.º do CPF)

Gabinete do Governador


