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I OBJETO

I . I Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados - IMPRESSORAS

JATO DE TINTA coM ECo TANQUE, FORMATO A3, conforme descrições e quanti-

dade no Anexo I, deste Projeto Básico.

1.2 Código do equipamento no Catalogo de Materiais: 00023563

2 OBJETIVO

2.1 Este documento tem o objetivo de estabelecer as regras que nortearão a aquisição.

3 JUSTIFICATIVA

3.1 A aquisição visa oferecer a Diretoria Técnica de ordenamento Territorial, um

equipamento capaz de realizar impressões e digitalização de mapas no formato A3, bem

como, relatórios e outros documentos em formato A4, em cores.

3.2 Equipamentos de impressão jato de tinta, com eco tanques, são mais vantajosos,

pois são de bom rendimento, evitando assim, gastos frequentes com a compra de suprimentos

J.J

4 RESULTADOSESPERADOS

4.1 Economia e melhorias dos serviços ofertados ao público.

5 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal, arÍigo 37, inciso XXI;

Inciso II do Art24 da Lei de Licitações e contratos 8.666/1993 e suas alterações

P ortaria n' 402120 1 7 - PGE AP

demais legislação aplicável

5.1

5.2

5.3

5.4

3{

6 PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

6.1 O objeto deste projeto Básico deverá ser entregue de uma só yez, em ate

(hinta) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empeúo, sob pena de \

aplicação das sanções previstas neste documento;

6.2 O prazo de que trata o subitem 6.1 poderá ser pronogado, mediante solicitação

formal e justificada pela contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da
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administração contratante;

6.3 O objeto deverá

Básico e Nota de Empenho;

w
ser entregue de acordo com o quantitativo previsto neste eto

6.4 O Núc1eo da Tecnologia da Informação e Comunicação do AMAPÁ TERRAS,

deverá acompaúar a entrega dos equipamentos objeto deste Projeto Básico;

6.5 A Empresa deverá lazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no

endereço: Avenida Almirante Barroso, 619, Bairro Central, Macapá-ÂP, no horário

normal de expediente que é das 08:00 as 14:00 h segunda a sexta-feira, acompaúado da

respectiva Nota Fiscal, conendo por conta do fornecedor todas as despesas necessiírias, tais

como frete, seguros, carga e descarga, etc;

6.6 O objeto será recebido de acordo com as características, especificações e

condições estabelecidas neste Projeto Básico;

6.7 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico;

6.8 Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser

substituídos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.9 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.' 8.666193, o objeto deste

Projeto será recebido, mediante recibo, da seguinte forma:

Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas

especifi cações e quantidades;

Def,rnitivamente: por uma comissão de recebimento ou servidor, designado pela

Administração do órgão, após a verificação da qualidade e quantidade do obj eto e

consequente aceitação;

6.10 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de

conformidade emitido pela Comissão de Recebimento ou servidor designado, no prazo de 05

(cinco) dias úteis;

8.11 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da

regularização total da(s) pendôncia(s);

6.12 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem

ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações

assumidas.
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7 VALOR DE REFERÊNCIA E A COTAÇÃO ELETRÔNICA -ú
7.1 Este documento tem o seu valor referência em R$ 8.276,01 ( oito mil' du

setenta e seis reais e um centâvos ), valor obtido em pesquisa de pregos, efetuada pela

Administração.

7.2 A Administração deverá tomar as providências visando a Cotação Eletrônica nos

termos do Art 6o Portaria n' 40212017 - PGE/AP

8 DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

8.1 Prestar à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto;

8.2 Designar representante para exercer a fiscalização da entrega do objeto;

8.3 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constata-

da na entrega do equipamento;

8.4 Assegurar os recursos orçamenlários e financeiros para custear o objeto.

9 DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada se obrigará a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e, em

especial:

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte o compromisso firmado;

b) Fomecer equipamentos conforme as exigências específicas neste projeto Básico,

em perfeitas condições de utilização e com qualidade;

c) Substituir o objeto fomecido que se apresenta em desacordo com as

características e especificações exigidas. sem ônus para a contratante.

d) Aceitar a Íiscalização por parte da Contratante no ato da entrega, prestando

todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e

cumprindo todas as orientações do mesmo, que visem a entega dos

equipamentos em questão;

e) Entregar os equipamentos, no almoxarifado do Instituto de Terras do Estado do

Amapá, no horario da 08 as 14 horas, localizado no térreo do ediÍicio na Avenida Almirante

Barroso, n 619, Centro, Macapá, Estado do Amapá;

f) Efetuar imediata coneção das deficiências apontadas pela Contratante;

g) Garantir a qualidade do material entregue por O5(cinco) dias contra defeitos de

4ll'zigin

fabricação, com a troca imediata e total do equipamento, caso apresente defeitos;
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h) Manter preposto aceito peia Contratante para representá-lo durante o período

de entrega dos equipamentos e possível contatos por conta de uso da garantia dos mesmo;

i) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo AMAPÁ

TERRAS, atendendo prontamente a quaisquer reclamações:

j) retirar a Nota de Empenho dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da

data da convocação, sob a pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art. 81 da Lei n". 8.666193. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual

período, quando solicitado e devidamente justificado pela parte interessada e aceito pela

Administração;

9.2 Emitir Nota Fiscal em nome do Instituto de Terras do Estado do Amapá -
AMAPA TERRAS, CNPJ n' 36.247.30610001-94.

10 DAFISCALIZAÇAO

10.1 A Administração indicará um responsável pela fiscalização que deverá observar

os procedimentos descritos nos §§ 1o e 2" do art. 67 daLei n" &.666193 e alterações.

11 DO CONTRATO/PRAZO/ GARANTIAS

11.1 O Termo Contrato poderá ser substituído por Nota de Empeúo conform

parágrafo quarto do Art. 62 daLei de Licitações e Contratos.
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11.2 De qualquer forma é garantido à Contratante, por parte da Contratada, todos as

garantias previas neste projeto Básico, sem prejuízo das em lei, inclusive assistência técnica.

11.3 Por ser hatar de apenas um equipamento, a entrega será de uma só vez, em emba-

lagem contendo todos os seus acessórios provenientes de fábrica e ocorrerá em até 30 (trinta)

dias após a entrega da nota de empeúo;

11.4 É vedada a prorrogação automática do prazo.

11.5 A empresa deverá oferecer garantia mínima 12 (doze) meses.

11.6 Entende-se como garantia toda cobertura contra defeitos de matéria prima e/ou

fabricação, contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a

contratante;

11.7 O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante orientação e suporte

técnico autorizado, de acordo com os manuais e norÍnas técnicas específicas para o bem

adquirido, a fim de se manter em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional

para a contratante;

e

'f
a,\

üI
5lPrIina



É\J J

Po
12 AFORMADE PAGAMENTO L)

t2.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento da No

no setor competente «lo Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS,

observadas as demais condições contidas neste Documento;

12,2 O pagamento será creditado em conta corente da contratada, através de

ordem bancária, devendo, para isto. ficar explicitado na emissão da nota fiscal o nome do

Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

12.3 Caso a CONTRÂTADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES,

deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a

retenção na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;

12.4 No caso de eventual atraso de pagarnento, desde que a Contratada não teúa

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização

financeira devida pela Administração, entre a data acima referida e a correspondente ao

efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:l x Nx VP Onde:

EM:Encargos moÍatórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP=Valor da parcela a ser paga:

I =Índice de atualização financeira=0,O001 644,assim apurado:

qO

TX/100 I:(6/100) I:0,0001644

365 365

TX:P ercentual da taxa anual: 60Á

12.5 Conforme Decreto Estadual n'1278/11, no momento da liquidação da despesa, a

Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se

encontra adimplente com suas obrigações tributarias, previdenciarias e trabalhistas;

12.6 A mora na apresentação das certidões ou documentos pert inentes ou a reiterada

procrastinação em apresentáJos é causa de rescisão do contrato.

I

13 DARESCISÃO E DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento total ou parcial do compromisso assumido, poderá, gar

prévia defesa, a Administração cancelar o Contrato ou documento equivalente, nos termo dos

artigos 77 e 78, sem prejuízo do eventual exercício dos direitos previstos no artigo 80 e da

aplicação das penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88, todos da Lei n.o 8.666193.
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13.2 Os valores das multas poderão descontado dos créditos da Contratada, :
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14 INDICAÇÁO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas com a execução da presente despesa correrão à conta dos

15 CONDIÇOES PARA PARTICIPAR DA CONTRATAÇÃO

15.1 - Para a habilitação exigir-se-á dos interessados o previsto nos artigos 27 a33 daLein.o

8.666193 relativa à:

15.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA (Artigo 28 da Lei no 8.666t93):

a) Cédula de Identidade (sócios);

b) Registro Comercial ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor,

em se tratando de Sociedades Comerciais;

15,1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Artigo 29 da Lei no

8.666t93):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) .

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal da Empresa.

c) Prova de quitação com a Fazenda Estadual e Municipal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos

ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uni-

ão), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei no 8.21211991;

e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-

ante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

15.1.3 - CAPACIDADE TÉCNICA (Artigo 30 da Lei n.o 8.666193)

a) Atestado de capacidade técnica operacional (ou Declaração equivalente), em nome

da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove de ser-

viços semelhantes.
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previstos no Orçamento do Instituto de Terras do Estado do Amapá para o ano de 2021,

Natureza da Despesa: 44.90.52. Material Permanente - Equipamentos de processamentos de

dados.
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16. 1 Neúum valor a mais será pago à contratada, se não aqueles previsto em sua

proposta, salvo no caso do item 12.4 deste documento.

Macapá -AR 26 de maio de2027.
ES

Fis

Moises a

Chefe da U Administração

Decreto no 397 612019

Proc

o

Nos Termos da Legislagão em vigor, aprovo o presente Projeto Básico.

Diretor Presidente/AMAPÁ TERRAS

Decreto no 397 412019

Julhiano

Em 4i de ,"..ê'L<2 de 2021.

esar Avelar
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ANEXO _ I
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Lista do equipamento a ser adquirido

Os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, fabricação nacional e com

garantia mínima de 01 (um) ano.

Código 00023563 | 02 ( duas ) IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM ECO

TANQUE, FORMATO A3

Parâmetros mínimos com possibilidade de expansão, Tipo de reservatório: Tubos de

cores (garrafas individuais) Visor: Visor LCD touch colorido de 2.4" (no mínimo) Cores;

Ciano. Magenta, Amarelo e Preto Automática lrente e verso: Sim Conectividade padrão: USB,

Wireless 802.11 blg/n, Ethemet (10/100/1000 Mbp Formatos aceitos; A3, A4, CaÍa, Oficio,

Envelope, Papel Fotográfico Processador (velocidade); 768 MHz Memória; 512 MB Entrada

para cartões de memória: Memory Stick Duo, SDHC, MiniSD (com adaptador). MiniSDHC

(com adaptador Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros Resolução ma.xima de

impressão: Até 4800 x 1200 dpi Velocidade de impressão ISO: Em preto 15 ISO ppm e em

cores 8 ISO ppm Kit Inicial: I ganafa com tinta preta (127 ml) ou com rendimento de 7500

páginas em preto, garrafas com tinta colorida (ciano, magenta e amarelo com 70 ml cada) ou

com rendimento de 6000 páginas coloridas ( no mínimo) Informação de rendimento da tinta:

7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas Capacidade de entrada de papel: 250

folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, l0 envelopes Voltagem nominal:

Bivolt Garantia: 12 meses de garantia contratual junto ao fabricante ,Tipo de scanner: Base

plana com sensor de liúas CIS colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware:

1200 x 2400 dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor:48 bits

de entrada, 24 bits de saída Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,1")

Modos de cópia: Colorida, preto/branco, padrão/melhorada Velocidade de cópia: 1l ISO {flm
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(empreto),5.5ISocpm(emcores)Tamanhomáximodacópia:Baseplana:A3,A4,carta;

ADF: oficio/21,6 cm x 35'6 cm (8.5',x14.') Redução e ampliação: 25 a 400Yo oPCIoNAL:

OBSERVAÇÕES: Acompaúamentos: Todos os cabos necessários (no caso dos

elétricos devem ter 1,8 M) ao funcionamento da estrutura relacionada nesta página tem de ser

fomecidos no ato da entrega softwares: Todos os sistemas proprietarios de origem devem ser

fomecidos no ato da entrega através de mídias ou partição de recuperação, e sem apresentaÍ

quaisquer problemas de compatibilidade com o sistema operacional'
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