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Projeto Básico – PB 002-2022/ESMAGIS-MT
Contratação de pessoa jurídica para confecção de Placas em acrílico e adesivos.









PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para confecção de: 01) 01 (uma) placa em acrílico, com 8mm de espessura, medindo 1.60mx0,80m, com aplicação de vinil, foto e parafusos alongadores cromados de acabamento, contendo a denominação da escola e 02) 02 (dois) adesivos impressos, medindo 1.00mx0,60m. 

2. OBJETIVO 

2.1. Confeccionar placa contendo a denominação da Escola, tendo em vista que não consta no prédio qualquer indicação do local onde se encontram as instalações da Esmagis-MT.
2.2. Confeccionar adesivos para fixação em outras placas que já existem ao longo do prédio que abriga as escolas.
2.3. Fazer o resgate histórico da ESMAGIS-MT, realçando as relevantes contribuições prestadas à Escola por seu primeiro Diretor-geral, o Desembargador João Antônio Neto.

3. JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação tem supedâneo na própria exigência de ampla publicidade que deve nortear os órgãos e serviços públicos. Como pode existir e funcionar uma Escola da Magistratura em determinado lugar e sequer existir uma placa que a identifique?
Nesse contexto, mais do que uma necessidade, mas se torna uma obrigação do poder público a identificação dos seus prédios.
Por outro lado, o serviço ora pleiteado, ao confeccionar a placa acrescendo à denominação da Escola o nome do memorável Desembargador João Antonio Neto, confunde-se com a história do Poder Judiciário, pois entre os ex diretores-gerais da Esmagis-MT estão magistrados que já prestaram relevantes serviços ao Poder Judiciário Mato-grossense, ocupando relevantes cargos em sua administração, além desse fato ser agraciado com a presença de um dos mais antigos magistrados do país ainda vivo. 



4. ESPECIFICAÇÃO – DETALHAMENTO TÉCNICO

Item
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Detalhes
01
01  unidade
R$3.900,00
R$3.900,00
01 (uma) placa em acrílico, com 8mm de espessura, medindo 1.60x0,80m, com aplicação de vinil, foto e parafusos alongadores cromados de acabamento. 
01 

02
R$ 80,00 
R$ 160,00
(02) dois Adesivos impressos, medindo 1.00x0,60m contendo a nova denominação da Escola.

5. BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO:

O espeque legal para a aquisição pretendida encontra-se na Lei n.º 8.666, de 1993.

6. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

6.1. Os documentos de Habilitação exigidos Pela Lei nº 8.666/93.


7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E BASE LEGAL 





O valor da aquisição é de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais).

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para custear esta contratação correrão por conta do FUNAJURIS, Projeto/Atividade 4071 – Capacitação Permanente de Magistrados da 1ª e 2ª Instâncias.





9. DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA

9.1. O prazo de entrega do material a ser adquirido deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

9.2. A entrega deverá ser efetuada na sede da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS-MT, situada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Anexo Des. Atahíde Monteiro da Silva – Térreo – CPA - Cuiabá – MT, entre segunda e sexta-feira, das 08h às 18h.


10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do Termo de Referência, de forma que os materiais a serem entregues estejam em perfeito estado de conservação e dentro dos padrões e especificações estabelecidos neste Termo.

10.2. Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, os objetos em que se verifiquem danos, no prazo máximo de vinte dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

10.3. Entregar ao Contratante os objetos devidamente acondicionados em estojo próprio e embalados.

10.4. Somente iniciar a confecção dos objetos após apresentação de modelos para verificação de suas conformidades e aprovação pela Contratante.
 
10.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento da confecção das placas, sem prévia e expressa anuência do Contratante.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Comunicar à empresa toda e qualquer ocorrência relacionada a este Projeto Básico.
11.2.  Fiscalizar a entrega do objeto licitado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, ou substituir qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas neste Termo de Referência.
11.3. Efetuar o pagamento na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, não superior a 30 (trinta) dias após a apresentação do documento fiscal ao Departamento indicado na solicitação de empenho, com o devido ATESTO no verso da nota fiscal.

12. MEDIDAS ACAUTELADORAS

12.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº. 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1. O fiscal do contrato será o Servidor FREDERICO MAURO VENEGA COSSO, Auxiliar Judiciário, matrícula 4616.

13.2. O fiscal substituto do contrato será o Servidor JOSÉ MAURICIO JORGE DO PRADO, Técnico Judiciário, matrícula 6626.

14. SANÇÕES: 

14.1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,5% (meio por cento) sobre a parcela efetivamente em atraso, por dia de atraso, na execução do presente Contrato, até o limite de 10% (dez por cento);

14.2. Em função da natureza da infração, o Contratante poderá aplicar à Contratada as penalidades constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93;
12.3. A penalidade de multa prevista no inciso II do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, será de 20% (vinte por cento) sobre a parcela efetivamente inadimplida;
12.4. Se o valor das multas previstas não for pago ou depositado, ele poderá ser descontado da garantia ou dos créditos que a Contratada por ventura possuir;
12.5. Caso não ocorra o pagamento e não seja possível efetuar o desconto da garantia ou do crédito, o valor será encaminhado para cobrança pela Procuradoria da Fazenda Estadual;
12.6. Dependendo da situação, poderá haver cumulação das multas previstas nos artigos 86 e 87, II, da Lei nº. 8.666/93.

15. CÓDIGO APLIC

15.1. O código APLIC da presente contratação é 406226-4

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2022.


Frederico M. V. Côsso
Secretário-Geral da ESMAGIS-MT 


